
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quinta-Feira, 23 de Abril de 2020 - Edição nº 10719

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Cuiabá 3
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 17
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 17
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 19
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 27
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 32
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 39

Varas Especializadas da Fazenda Pública 44
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 44
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 51
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 53
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 59
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 66
		Vara Especializada de Execução Fiscal 75

Vara Especializada do Meio Ambiente 182
Varas Criminais 183
		4ª Vara Criminal 183
		6ª Vara Criminal 184
		11ª Vara Criminal - J. Militar 184
		13ª Vara Criminal 186

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 187
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 187
		2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 187

Juizados Especiais Cíveis 193
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 193
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá 317
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 365
		Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá 383

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá 401
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá 413
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá 430
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 459

Juizado Especial Criminal Unificado 525



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017212-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Controle de Fiscalização de Transito - SUCIT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1017212-13.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSITO – SUCIT DESPACHO 11010 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIÁRIO 

CÍVIL... Da leitura atenta dos documentos acostados pela Douta Advogada 

da Empresa Impetrante, observo que das paginas 73-74 do ID 31367139, 

há a DECISÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR, proferida pelo DD. Juízo da 

Primeira Vara Esp. Fazenda Pública na data de ontem, 17/04/2020, às 

19:52:20 horas. Destaco da referida decisão: “Presente ainda o periculum 

in mora, pois a apreensão envolve mercadoria perecível, que se não 

entregue a tempo e armazenada de forma adequada, poderá tornar-se 

imprópria a qualquer destinação e por consequência, causar prejuízos à 

atividade comercial do impetrante. Nestas condições, preenchidos os 

requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO, em parte, o 

pedido liminar e determino a autoridade coatora que proceda a imediata 

liberação das mercadorias constantes das Notas Fiscais n 92278 e 91972 

vinculadas aos TAD’s nº 1144895-4 e 1144895-7, independente do 

encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária 

(principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo 

transportador da carga/mercadoria, se for o caso, pena de multa diária a 

ser fixada por este Juízo. Notifique-se com urgência a autoridade coatora 

sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido 

o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009. Intimem-se, por Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se. 

Às providências. Cuiabá, 17 de abril de 2020.”, sic. Por outro lado, o Sr. 

Gestor Plantonista às 16:28:03 horas, no ID 31367660, certificou hoje que: 

“... trata-se de Mandado de Segurança que busca cumprimento de Ordem 

Judicial constante na decisão lançada às 19:52 horas do dia 17/04/2020 

no processo 1016854-48.2020.811.0041 que determinou liberação de 

mercadorias da parte impetrante. Certifico ainda que por se tratar de 

processo em andamento o gestor plantonista não pode atuar na expedição 

de processo de outra Vara, diante disso foi realizada tentativa de contato 

com a Gestora da Primeira Vara de Fazenda solicitando expedição de 

mandado para cumprimento do Oficial de Justiça Plantonista, porém como 

não se encontra em regime de plantão a Gestora da Vara de Fazenda não 

dispunha dos meios necessários para realizar a expedição. Certifico que a 

advogada foi informada sobre a impossibilidade de expedição de mandado 

em processo que ja se encontra em tramite em outra Vara Judicial. 

Certifico por fim que a advogada apresentou a presente petição inicial que 

remeto concluso para analise da MM. Juíza Plantonista.”. Dessa forma, 

tratando-se apenas de mero cumprimento de Liminar já concedida no início 

da noite de ontem, em sede de MANDADO DE SEGURANÇA, ação ISENTA 

DE CUSTAS, DETERMINO O CUMPRIMENTO da referida decisão, pelo Sr. 

Oficial de Justiça Plantonista, com a urgência necessária, vez que o Juízo 

Titular que concedeu a liminar afirmou se tratar de LIBERAÇÃO DE 

MERCADORIA PERECÍVEL. EXPEÇA, o Sr. Gestor Plantonista, o Mandado 

Liminar IMEDIATAMENTE, ficando autorizado por este Juízo a assiná-lo, 

entregando a seguir ao Sr. Oficial de Justiça Plantonista para cumprí-lo até 

ÀS 12 HORAS do próximo dia 19/04/2020, domingo, CERTIFICANDO nestes 

autos sobre a diligência cumprida em seguida, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

INTIME (PJe) a Advogada da Parte Impetrante. Após o Plantão Judicial do 

Feriado de Tiradentes, REMETAM estes autos ao Juízo da Primeira Vara 

Esp. Fazenda Pública, para ser anexado/vinculado aos autos principais de 

nº 1016854-48.2020.811.0041 e cumprimento das demais determinações 

constantes da decisão liminar concedida em 17/04/2020. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do Art. 205, § 3º CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 18 de 

abril de 2020, às 17:45 horas. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito Plantão Judicial Cível fcoa

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (IMPETRADO)

Gerente Banco do Brasil (IMPETRADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017214-80.2020.8.11.0041 IMPETTE: MARIA AUXILIADORA AMARIO 

GONÇALVES IMPETDO: GERENTE DO BANCO DO BRASIL AS DESPACHO 

11010 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL... Trata-se de Ação de Mandado 

de Segurança, impetrado por MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES 

– CPF nº 343.681.241-20, residente nesta Capital, representada por seu 

Advogado, em relação ao GERENTE DO BANCO DO BRASIL SA – 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - CNPJ 00.000.000/4738-47, ‘sem 

endereço eletrônico, na pessoa de seu representante legal, com sede à 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 1189, Bairro Centro, Cuiabá MT, CEP 

78.000-000, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas.”, sic. 

Alega a Impetrante que: “Em síntese, a Impetrante é CORRENTISTA da 

Impetrada por meio da conta 19.076-4, Agência 2373-6, na qual são 

depositados os proventos mensais daquela, conforme extrato anexo. Por 

hora, a Impetrante é servidora do município de Cuiabá, na área da 

educação, exercendo cargo de Professora Infantil, percebendo a quantia 

de R$ 1.428,00 (mil quatrocentos e vinte e oito reais). Assim, por suposto 

empréstimo contraído pela Impetrante (discutidos nos autos nº 

1002795-78.2020.8.11.0001, em tramite no 3° Juizado Especial Cível de 

Cuiabá), contraindo assim ônus com a Impetrada, a agência coatora 

entendeu por bem reter integralmente os proventos da Requerente. Tais 

atos por parte da Requerida, prejudica sem qualquer sombra de dúvida a 

subsistência da Impetrante, que depende da sua única e exclusiva renda 

com servidora municipal para manter-se, próprio, e família. Todo dia 26 

(vinte e seis) de cada mês a remuneração da Requerente é creditada na 

conta da Impetrante, que imediatamente são debitados integralmente da 

conta, com o fim de saldar suposto saldo devedor com a Impetrada. 

Conforme comprovantes anexos, resta demonstrado o ato da Impetrada 

em desconformidade com a Lei Ordinária, bem ainda, a Lei Constitucional, 

ato atentatório a dignidade da pessoa humana. Anterior qualquer 

provocação do Judiciário, a Requerente buscou soluções administrativas 

e amigáveis, portanto, sem êxito, não restando outros meios, senão a 

propositura dos autos acima, e ainda o imediato Mandado de Segurança. 

Trata-se de ato ilegal da autoridade coatora, consubstanciado no abuso 

de direito que restringe o acesso da Impetrante a sua única fonte de 

subsistência. Portanto, pelo que fica demonstrado, resta caracterizado o 

direito líquido e certo da Impetrante, devendo ser concedida a segurança 

para que cesse as retenções integrais do saldo do salário da 

Requerente.”, sic, ID 31367057. Ao final requereu: "a) O BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes 

da Lei nº 13.105/2015, em decorrência da Impetrante não poder arcar com 

as custas processuais sem prejuízo da subsistência de sua família; b) A 

CONCESSÃO DE LIMINAR, SUSPENDENDO-SE OS ATOS DE 

APROVISIONAMENTO DE SALÁRIO DA CONTA DA IMPETRANTE, tendo em 

vista ser ato ilegal, sem qualquer observância ao dispositivo legal, que 

ferem as dignidades da pessoa humana; c) A NOTIFICAÇÃO da autoridade 

coatora do conteúdo do presente mandado de segurança para que preste 

informações; d) Ato contínuo, com ou sem a apresentação de informações 

e documentos, requer-se o encaminhamento dos autos ao Parquet para 
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oferecimento do imprescindível parecer ministerial. e) No mérito, a 

CONCESSÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA PARA TORNAR 

NULO OS APROVISIONAMENTOS EFETIVADOS PELA IMPETRADA, 

conforme documento de extrato anexo, já que se encontram em 

desconformidade com o permissivo legal. Dê-se a causa o valor simbólico 

de R$ 100,00 reais.” sic, destaques originais, ID 31367057. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID’s 31367058 (procuração); 31367059 

(identificação pessoal); 31367060 (extrato 1); 31367061 (extrato 02); 

31367062 (extrato 03); 31367064 (extrato 04); 31367065 (extrato 05); 

31367066 (extrato 06); 31367067 (extrato 07); 31367068 (extrato 08). Os 

autos foram distribuídos nesta tarde, às 15:35:11 horas, vieram 

diretamente para o Gabinete Virtual do Juízo Plantonista. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Observando detidamente a exordial, 

constata-se que a Impetrante não qualificou suficientemente a 

AUTORIDADE COATORA, muito menos indicou a AGÊNCIA BANCÁRIA, da 

Sociedade de Economia Mista do BANCO DO BRASIL SA, onde está sendo 

depositado seu subsídio de professora municipal, que alega estar sendo 

retido, em decorrência de ‘suposto empréstimo contraído pela Impetrante 

(discutidos nos autos nº 1002795-78.2020.8.11.0001, em tramite no 3° 

Juizado Especial Cível de Cuiabá)’, sic. Ora, sabe-se que as agências 

bancárias hoje possuem ‘gerentes’ para cada conta, de acordo com o 

perfil econômico-financeiro do cliente. E, dentro de cada agência, há ainda 

uma hierarquia entre os ‘gerentes’, com um administrador e ordenador das 

ações de todos os demais, em cumprimento à determinações dos 

Superiores Hierárquicos, chamado Gerente Geral. Sobre o tema Hely 

Lopes Meirelles ensina que: "Ato de autoridade é toda manifestação ou 

omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas 

funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa 

física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que 

lhe é atribuída pela norma legal. ... A impetração deverá ser sempre 

dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato 

ordenado pelo Judiciário; tratando-se, porém, de simples ordem proibitiva 

(não fazer), é admissível o writ contra o funcionário que está realizando o 

ato ilegal, a ser impedido pelo mandado. Um exemplo esclarecerá as duas 

situações: se a segurança objetiva a efetivação de um pagamento 

abusivamente retido, o mandado só poderá ser dirigido à autoridade 

competente para incluí-lo na folha respectiva; se visa à não efetivação 

desse mesmo pagamento, poderá ser endereçado diretamente ao 

pagador, porque está na sua alçada deixar de efetivá-lo diante da 

proibição judicial. Essa orientação funda-se na máxima 'ad impossibilita 

nemo tenetur': ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as 

providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o 

impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta 

de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma 

carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado 

coator." (in Mandado de Segurança, 18ª edição, Malheiros editores, págs. 

54/55).” (grifei e negritei). Além disso, constato que o pedido liminar 

refere-se a pagamento de valores, que está vedada pelo inciso IV do Art. 

243 das C.N.G. CGJ do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: Art. 

243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de: I – reiteração de 

pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; II – 

pedido de reconsideração ou reexame; III – pedido de prorrogação de 

autorização judicial para escuta telefônica; IV – pedido de levantamento de 

importância em dinheiro; V – pedido de liberação de bens apreendidos.”. 

Dessa forma, ad cautellum, em cumprimento ao disposto nos Arts. 8º, 9º e 

10º do CPC, DETERMINO à Parte Impetrante que promova a EMENDA À 

INICIAL, indicando corretamente a PESSOA FÍSICA que está sendo 

apontada como AUTORIDADE COATORA (v.g., Sr. 'Fulano de Tal' - 

Gerente Geral da Agencia 'X' do Banco do Brasil SA), qualificando-a 

corretamente, no PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de extinção desta 

ação, sem julgamento do mérito. DÊ-SE VISTA (PJe), pois, imediatamente 

ao Advogado da Parte Impetrante, para cumprimento da determinação 

acima. A seguir, após o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), 

DISTRIBUA este PJe e remeta À CONCLUSÃO do Juízo competente, face a 

impossibilidade de concessão de liminar por este Juízo Plantonista. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, 18 de abril de 

2020 – às 19:22:57 hs. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito Plantão Judiciário Civil fcoa CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais 

e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo 

único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de 

urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 

incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. [ação monitória] Art. 10. O 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício. FIM

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017334-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de 

Mato Grosso - SEMA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017334-26.2020. 811.0041 IMPTE: SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (CPF Nº 

751.877.019-91) IMPDO: ASSESSOR CHEFE I DA SEMA – SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SR. ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIÁRIO... Trata-se de 

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA interposto por SIDNEY MUNHOZ 

JUNIOR – CPF Nº 751.877.019-91, qualificado nos autos, por sua 

Advogada Constituída, em relação ao Sr. ASSESSOR E CHEFE I DA SEMA 

– SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SR. ENEAS C. DE 

FIGUEIREDO JUNIOR, pretendendo a restituição de bens móveis 

apreendidos pelos Fiscais da SEMA e declarado o seu perdimento no 

Processo Administrativo nº 404734/2019, cuja decisão foi homologada 

pela Autoridade Coatora. Os autos foram distribuídos nesta manhã, às 

12;19:34 horas, vieram diretamente para o Gabinete Virtual do Juízo 

Plantonista. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da leitura 

detida da exordial (ID 31381832) e dos documentos que a instruíram, 

verifico que a pretensão da liminar é a RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS 

APREENDIDOS por Fiscais da VEMA, v.g., uma embarcação marca/modelo 

Karranca Garoupa 600 nº série 3838/19, equipada com motor Yamaha 90 

HP F90 BETL nº de série 6EJL1003017, com nome ‘Liberdade’, tendo sido 

Lavrado o respectivo AUTO DE INFRAÇÃO Nº 167081 de 03/08/2019, o 

qual foi homologado parcialmente pelas Analistas de Meio Ambiente da 

VEMA em 29/10/2019, cuja decisão administrativa foi também homologada 

pela Autoridade Coatora em 22/11/2019 (ID 31381836). Dessa forma, 

constato que a questão não pode ser apreciada por este Juízo Plantonista, 

ante o que dispõe o inciso V do Art. 243 da Consolidação das Normas 

Gerais da CGJ – CNG CGJ, verbis: Art. 243. É vedada a apreciação no 

plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial 

de origem ou em plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou 

reexame; III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta 

telefônica; IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; V – 

pedido de liberação de bens apreendidos. (negritei). Assim, deixo de 

proferir decisão liminar nestes autos, para DETERMINAR ao Sr. Gestor 

que, após o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020),proceda à 

DISTRIBUIÇÃO este PJe e remeta À CONCLUSÃO do Juízo competente, 

face a impossibilidade de apreciação do pedido de liminar por este Juízo 

Plantonista. INTIME (PJe) imediatamente a Advogada da Parte Impetrante. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, 20 de abril de 

2020 – às 16:25:27 hs. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito Plantão Judiciário Civil fcoa

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017420-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA BOTELHO LOBO PEREIRA LEITE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL OAB - MT5060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE NO 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA Nº 

1017420-94.2020.8.11.0041 A: CÉLIA BOTELHO LOBO PEREIRA LEITE R: 

ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO 11010 VISTOS, EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO CIVIL... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE 

NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, proposta 

em 20/04/2020, às 18:54:39 horas, por CÉLIA BOTELHO LOBO PEREIRA 

LEITE - CPF nº. 107.633.681-72, em relação ao Estado de Mato Grosso e 

como litisconsorte passiva necessária a METAMAT/CODEMAT, todos 

qualificados na exordial, ID 31395624. Alega a Autora, resumidamente, 

que: “fora admitida no Estado de Mato Grosso, em 15 de julho de 1974, 

pela Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.-CEMAT, conforme contrato 

registrado em Carteira de Trabalho-CTPS, cuja cópia segue em anexo 

(Doc. 03). Na data de 07 de abril de 1975, tivera seu contrato de trabalho 

rescindido, porém fora recontratada, exatamente na mesma data(Doc 04), 

pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato 

Grosso-CODEMAT, sendo designada na MESMA DATA, para prestar 

serviços na Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN,(Doc 05) 

conforme anotação constante em sua CTPS demonstrando de forma 

insofismável a forma como eram os servidores remanejados na estrutura 

estatal; Fora desligada da SEPLAN em 15 de março de 1989, conforme 

Ofício determinativo da SEPLAN à CODEMAT, inclusive requerendo fosse 

efetuado pagamento de férias não gozadas pela requerente, em vista da 

imprescindibilidade de seus serviços no órgão, por todo o período 

15(quinze) anos que durou seu vínculo com a Administração Direta 

Estadual-SEPLAN; Naquela Secretaria de Planejamento, a requerente, 

adquirira estabilidade, na forma da lei, pois já contava com mais de 05 

anos de prestação de serviço público ininterrupto ao Estado de Mato 

Grosso quando do advento da Constituição Federal de 1988. Apesar de 

constar em seu contrato de trabalho registrado na CTPS como contratante 

uma empresa pública, a CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento de 

Mato Grosso, a requerente prestava seus conhecimentos técnicos como 

administradora á Seplan-Secretaria de Planejamento do Estado de MT, e 

nessa condição vinha exercendo diversos cargos ao longo dos anos, 

diretamente vinculada à Administração Direta Estadual. Nem por um dia 

sequer, no período de 07.04.1975 a 15.03.1989, deixara a requerente de 

laborar para a administração direta estadual, tendo alcançado a 

estabilidade excepcional quando da promulgação da Constituição de 

1988;... e o ato que a desligara consistiu em um ATO ADMINISTRATIVO 

NULO, pois em FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, em confronto com 

o texto constitucional, razão pela qual não poderia ser simplesmente 

desligada do serviço público;... Isso porque, somente poderia ter sido 

demitida em decorrência de sentença judicial transitada em julgado ou 

processo administrativo disciplinar no qual lhe fosse assegurada ampla 

defesa, não tendo ocorrido nenhuma dessas hipóteses. Quando fora 

desligada do serviço público em 1989, já perfazia 14 (catorze) anos de 

serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, não podendo ter sido 

dispensada por ser estável na forma da lei, pois assegurada a 

estabilidade excepcional, àqueles que contassem à data da promulgação 

da Constituição, com 05(cinco) anos de serviços continuados a 

administração pública direta estadual, fundações e autarquias;... O ato 

administrativo, consubstanciado na demissão da requerente do serviço 

público, fora um ato nulo, sem validade, pois eivado de flagrante 

inconstitucionalidade, devendo ser restituído o status quo ante da 

requerente, conforme ressoa a farta jurisprudência acerca do tema:...”, 

sic. Ao final, requereu: “1. Declarar o reconhecimento do vínculo da 

apelante com a administração direta via da SEPLAN, e consequentemente 

o direito a estabilidade constitucional pelo pronunciamento acerca do 

reconhecimento da estabilidade da apelante, na situação posta, de 

contratada pela administração indireta, porém prestadora de serviços na 

direta, onde o vínculo se estabeleceu. 2-Que seja declarado por sentença 

o direito da autora à estabilidade no serviço público, com base no art. 19 

do ADCT da CF de 88 e art. 5º. § XXXV; XXXVI da Carta Magna; 3- Que 

seja determinada a citação do Estado de Mato Grosso e da METAMAT, 

sucessora da CODEMAT para, em querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal, sob pena de confissão e revelia; 4- Que os reclamados 

sejam condenados, no pagamento dos honorários advocatícios, conforme 

o § 3º. do artigo 20 do CPC e demais despesas legais; 5- Que seja 

assegurado a autora, provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidas e que forem necessárias, inclusive a pericial; 6- Que lhe 

sejam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. Dá-se a causa, o valor 

R$100,00(cem reais) por se tratar de ação de cunho declaratório.”, sic, ID 

31395624. A exordial veio instruída com os seguintes documentos, de ID’s 

31395625 (procuração); 31395626 (CTPS); 31395627 (ficha funcional); 

31395628 (portaria COAHB); 31395629 (Câmara Municipal); 31397384 

(ficha funcional); 31397387 (comprov. Trab. Serviços fins órgão Estado 

III); 31397389 (comp. Trab. Serviços fins órgão Estado II); 31397691 

(comprov. Serviços fins órgão Estado I). Posteriormente, em mesma data, 

às 19:15:07 horas, a Autora peticionou nestes autos eletrônicos, 

informando que “ao seguir os procedimentos para distribuição do presente 

feito, via PJE eletrônico, a presente Ação Ordinária de Procedimento Cível, 

Declaratória de Estabilidade, fora automaticamente classificada como 

Ação Pública, sem que o sistema disponibilizasse classificá-la 

corretamente como se pretendia. Além disso, o Sistema PJE não 

disponibilizou opção de protocolo regular, disponibilizando apenas 

protocolo no Plantão Judicial. Diante do exposto, vem requerer de Vossa 

Excelência, que determine os procedimentos para classificação correta da 

ação como Declaratória na Urgência que o caso requer, em vista de estar 

o pleito, calcado em verba de caráter alimentar, pelo direito a 

aposentadoria, por pessoa idosa.”, sic, ID 31398534. Eis o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DEFIRO pedido de ID 31398534, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor Plantonista que proceda imediatamente à 

CLASSIFICAÇÃO CORRETA destes autos, inclusive anotando como 

prioridade concedida a PESSOA IDOSA. Da leitura atenta da exordial (ID 

31395624), verifico que a pretensão desta ação reside na declaração de 

existência de vínculo funcional entre a Autora e o Estado de Mato Grosso, 

inexistindo pedido de tutela de urgência, na modalidade antecipada. Dessa 

forma, uma vez que será preciso o decurso do devido processo legal, 

para a procedência ou não da tutela declaratória vindicada, e uma vez que 

a competência deste Juízo Plantonista restringe-se a questões urgentes, 

conforme Art. 1º da Resolução CNJ nº 71/2009 c/c Art. 242 da CNG CGJ 

TJMT, DEIXO DE PROFERIR qualquer decisão nestes autos, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor que, após a correção acima determinada, e 

depois do Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), proceda à 

DISTRIBUIÇÃO este PJe e remeta À CONCLUSÃO do Juízo competente, 

face a impossibilidade de apreciação dos pedidos da exordial por este 

Juízo Plantonista. INTIME (PJe) imediatamente a Advogada da Autora. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, 21 de abril de 

2020 – às 14:35:11 hs. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito Plantão Judiciário Civil fcoa RESOLUÇÃO CNJ Nº 071/2009: 

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: a) pedidos 

de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado 

plantonista; b) medida liminar em dissídio coletivo de greve; c) 

comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; d) em caso de justificada urgência, de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à 

decretação de prisão preventiva ou temporária; e) pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, 

que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação. g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos 

Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro 

de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima 

enumeradas. § 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de 

pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem 

à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de 

prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. § 2°. As 

medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito 

pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou 

efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e 

justificada delegação do juiz. §3º. Durante o Plantão não serão apreciados 

pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem 

liberação de bens apreendidos. CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

CGJ TJMT: Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se 

exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I – pedidos 

de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 
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autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado 

plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – comunicações de 

prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade 

provisória; IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens 

ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; VI – medida 

cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no 

horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 

de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas. FIM

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017435-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO 

S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREZ SALUSSE OAB - SP117614 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VANO BAENA OAB - SP206354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estadual (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017435-63.2020.8.11.0041 Impte: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES 

E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. Impdo: AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAL DESPACHO 11010 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL.... 

Observo que estes autos eletrônicos, de nº 1017435-63.2020.8.11.0041, 

distribuídos em 20/04/2020, às 20:39:17 horas, são IDÊNTICOS ao PJe nº 

1017432-11.2020.8.11.0041, distribuídos em 20/04/2020, às 20:19:25 

horas, nos termos do § 2º do Art. 337 do CPC, evidenciando tratar-se de 

equívoco da Parte Impetrante ou mesmo erro do Sistema PJe TJMT, 

incorrendo no disposto . Assim, tendo em vista o disposto no Art. 10 do 

CPC, DEIXO DE APRECIAR pedido de liminar nestes autos e DETERMINO 

que DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Parte Impetrante, para se 

manifestar sobre a LITISPENDÊNCIA acima, no PRAZO DE DEZ DIAS, sob 

pena de INDEFERIMENTO DA INICIAL e extinção sem julgamento do mérito 

deste PJe, distribuído após o PJe nº nº 1017432-11.2020.8.11.0041, nos 

termos do Art. 485, inc. I e V, § 3º CPC. A seguir, após o Feriado de 

Tiradentes (20 e 21/04/2020), DISTRIBUA este PJe e remeta À 

CONCLUSÃO do Juízo competente, face a impossibilidade de concessão 

de liminar por este Juízo Plantonista. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC. Cuiabá, 21 de abril de 2020 – às 15:15:51 hs. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário 

Civil fcoa CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto 

no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses 

de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão 

prevista no art. 701. [ação monitória] Art. 10. O juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 337. Incumbe ao réu, 

antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - 

incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - 

inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa 

julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de 

representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução 

ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida 

concessão do benefício de gratuidade de justiça. § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. § 4o Há coisa julgada quando 

se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade 

ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de 

convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 

competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte 

da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - 

nos demais casos prescritos neste Código. § 1o Nas hipóteses descritas 

nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias. § 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as 

partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o 

autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de 

advogado. § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos 

incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado. § 4o Oferecida a contestação, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. § 6o Oferecida 

a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor 

depende de requerimento do réu. § 7o Interposta a apelação em qualquer 

dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias 

para retratar-se. FIM

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017432-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO 

S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE VANO BAENA OAB - SP206354 (ADVOGADO(A))

EDUARDO PEREZ SALUSSE OAB - SP117614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estadual (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017432-11.2020.8.11.0041 Impte: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES 

E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. - CNPJ/MF n° 84.453.844/0092-15 

Impdo: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

PLANTÃO JUDICIAL CÍVIL... Trata-se de Ação de Mandado de Segurança, 

impetrado por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA 

DECORAÇÃO S.A. - CNPJ/MF n° 84.453.844/0092-15, em relação ao Sr. 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL - ATE, “integrante do Estado do Mato 

Grosso, com endereço na Av. Hist. Rubens de Mendonça. 3415 – Centro 

Político Administrativo – Cuiabá – MT, ou quem lhe fizer às vezes”, sic, 

cujo ‘OBJETO’ foi estabelecido pela Parte Impetrante da seguinte forma: “O 

presente mandado de segurança é impetrado para afastar a exigência de 

recolhimento de ICMS na transferência de mercadorias entre 

estabelecimentos da mesma empresa por força do art. 3º do RICMS/MT e 

do art. 3º da Lei nº 7.098/98, diante da não ocorrência do fato gerador e 

da necessária aplicação do entendimento firmado no REsp nº 

1.125.133/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos e da 

Súmula 166 do STJ sobre o tema.”, sic, grifei, ID 31399273. Alega a Parte 

Impetrante, resumidadamente, que: “é pessoa jurídica de direito privado 

que atua no comércio varejista e, principalmente, na comercialização de 

joias, relógios, bijuterias e acessórios, bem como, artigos de óptica, 

bolsas, malas, produtos de viagem, entre outros tantos. 3. Diante de suas 

atividades empresarias, é contribuinte do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – “ICMS”. 4. Ocorre que, a Autoridade Coatora 

vem cobrando o imposto Estadual (ICMS) nas operações de transferência 

de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa, conforme se 

comprova da documentação anexa (DOC. 03), o que é totalmente 

descabido, diante da não ocorrência do fato gerador do imposto em tal 

operação. 5. Com efeito, com fundamento no art. 3º da Lei nº 7.098/98, 

regulamentado pelo art. 3º do Decreto nº 2.212/2014 – Regulamento de 

ICMS – “RICMS/MT” a Autoridade Coatora exige o pagamento de ICMS na 

entrada de mercadorias no estabelecimento da Impetrante situado no 
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Estado do Mato Grosso, advindas de estabelecimentos da própria 

Impetrante em outros Estados (especialmente São Paulo). Confira-se o 

disposto no RICMS/MT: Art. 3° ... 6. Tal exigência viola o art. 155, inciso II, 

da Constituição Federal, pelo qual compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir impostos sobre circulação de mercadorias. 7. Isso porque, 

a Constituição Federal autoriza a instituição e exigência do imposto nas 

hipóteses em que há operação mercantil - transferência da titularidade da 

mercadoria. Confira-se: .... 8. Em outras palavras, a hipótese de incidência 

- fato gerador do ICMS “circulação de mercadorias” ocorre somente 

quando há venda - transferência de titularidade de determinado bem. 9. 

Nesse sentido, confira-se o ensinamento do Professor ROQUE ANTONIO 

CARRAZA: .... 10. Em suma, não havendo transmissão de propriedade da 

mercadoria não há circulação jurídica do bem e não ocorre à hipótese de 

incidência do ICMS. 11. Na hipótese dos autos, não há como se cogitar a 

ocorrência de fato gerador do ICMS, pois não há alteração da titularidade 

das mercadorias na remessa entre estabelecimentos da empresa, o que 

justifica a concessão da segurança para afastar a aplicação do art. 3º do 

RICMS nas operações de remessa de mercadoria entre estabelecimentos 

da Impetrante, em especial aquele exigido na entrada de mercadorias no 

Estado do Mato Grosso, advindas de estabelecimentos situados em outros 

Estados da Federação. 12. Maiores delongas não são necessárias, pois a 

matéria já foi julgada pela sistemática dos recursos repetitivos, atualmente 

prevista no art. 1.036 do CPC e é, há muito, objeto de súmula proferida 

pelo E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 13. Pois bem, a Súmula 166 do 

E. STJ, editada em 1996, é categórica ao determinar que não incide ICMS 

na remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo 

contribuinte. Confira-se: ... 4. Anos depois o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA reafirmou sua jurisprudência já consolidada ao julgar o Recurso 

Especial nº 1.125.133/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, então 

prevista no art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao atual art. 1.036 do 

CPC/2015. Confira-se:... 15. Tem-se, portanto, que não incide ICMS na 

operação em comento, nos termos da jurisprudência consolidada pela 

sistemática dos recursos repetitivos, de modo que sua aplicação é medida 

que se impõe, a teor do art. 927, III, do CPC1 . 16. Tanto é assim que a 

jurisprudência do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO é 

uníssona. Confira-se:... 17. Assim imperiosa a concessão da segurança, 

inclusive em sede liminar, para afastar a exigência do ICMS na 

transferência de mercadorias entre estabelecimentos, inclusive com 

fundamento no RICMS/MT.”, sic, grifei, ID 31399273. Ao final, a Parte 

Impetrante requereu: “a concessão da liminar, inaudita altera parte, para 

que seja suspensa à aplicação do art. 3º do RICMS/MT e do art. 3º da Lei 

nº 7.098/98 na entrada de mercadorias remetidas por estabelecimento da 

Impetrante situado em outro Estado da Federação, com a consequente 

suspensão da exigibilidade do ICMS pertinente, nos termos do artigo 151, 

inciso IV, do Código Tributário Nacional;...”. É relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Observando detidamente a exordial, constata-se 

que a Impetrante não qualificou suficientemente a AUTORIDADE 

COATORA, muito menos indicou em seu corpo a data dos atos 

considerados arbitrários já praticados (item 4 da exordial), para fins do 

Art. 10 da Lei nº 12.016/1990 – LMS. Sobre o tema Hely Lopes Meirelles, 

ensina que: "Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder 

Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a 

pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física 

investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é 

atribuída pela norma legal. ... A impetração deverá ser sempre dirigida 

contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato 

ordenado pelo Judiciário; tratando-se, porém, de simples ordem proibitiva 

(não fazer), é admissível o writ contra o funcionário que está realizando o 

ato ilegal, a ser impedido pelo mandado. Um exemplo esclarecerá as duas 

situações: se a segurança objetiva a efetivação de um pagamento 

abusivamente retido, o mandado só poderá ser dirigido à autoridade 

competente para incluí-lo na folha respectiva; se visa à não efetivação 

desse mesmo pagamento, poderá ser endereçado diretamente ao 

pagador, porque está na sua alçada deixar de efetivá-lo diante da 

proibição judicial. Essa orientação funda-se na máxima 'ad impossibilita 

nemo tenetur': ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as 

providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o 

impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta 

de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma 

carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado 

coator." (in Mandado de Segurança, 18ª edição, Malheiros editores, págs. 

54/55).” (grifei e negritei). Dessa forma, ad cautellum, em cumprimento ao 

disposto nos Arts. 8º, 9º e 10º do CPC, DETERMINO à Parte Impetrante que 

promova a EMENDA À INICIAL, indicando corretamente a PESSOA FÍSICA 

que está sendo apontada como AUTORIDADE COATORA (v.g., Sr. ‘Fulano 

de Tal’, Lotado no Posto Fiscal ‘X’ ou Titular da Função de 

Confiança/Diretor/etc), qualificando-a corretamente, bem como QUAIS 

FORAM AS DATAS em que “a Autoridade Coatora vem cobrando o 

imposto Estadual (ICMS) nas operações de transferência de mercadorias 

entre os estabelecimentos da empresa, conforme se comprova da 

documentação anexa”, sic, item 4 da exordial, no PRAZO DE DEZ DIAS, 

sob pena de extinção desta ação, sem julgamento do mérito. DÊ-SE VISTA 

(PJe), pois, imediatamente aos Advogados da Parte Impetrante, para 

cumprimento da determinação acima. A seguir, após o Feriado de 

Tiradentes (20 e 21/04/2020), DISTRIBUA este PJe e remeta À 

CONCLUSÃO do Juízo competente, face a impossibilidade de concessão 

de liminar por este Juízo Plantonista. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC. Cuiabá, 21 de abril de 2020 – às 16:02:37 hs. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário 

Civil fcoa LEI Nº 12.016 DE 07/08/1990 – LEI MANDADO DE SEGURANÇA 

(LMS): Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, 

quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos 

requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 

1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, 

quando a competência para o julgamento do mandado de segurança 

couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo 

para o órgão competente do tribunal que integre. § 2o O ingresso de 

litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto 

no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses 

de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão 

prevista no art. 701. [ação monitória] Art. 10. O juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. FIM

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017584-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valmir M de Paula (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO 

LIMINAR Nº 1017584-59.2020.8.11.0041 A: LOURIVAL DA SILVA SOARES 

- CPF nº. 418.754.002-49. R: VALMIR M. DE PAULA – CPF Nº 

780.140.809-72. DESPACHO 11010 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIÁRIO 

CIVIL... Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO 

LIMINAR, proposta em 22/04/2020, às 11:26:52 horas, por LOURIVAL DA 

SILVA SOARES - CPF nº. 418.754.002-49, em relação a VALMIR M. DE 

PAULA – CPF Nº 780.140.809-72, qualificados na exordial (ID 31418977). 

Depois de narrar os fatos e formular alegações de direito, o Autor requer: 

“a) O deferimento da Preliminar do pedido de Gratuidade da Justiça, nos 

moldes do artigo 98 e seguintes do CPC/2015 e artigo 5º, inciso LXXIV da 

CF/88; b) O deferimento do pedido de liminar para determinar o BLOQUEIO 

JUDICIAL ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD enquanto não for localizado o 

veículo e seu atual possuidor, bem como seja expedido MANDADO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sem a necessidade de audiência 

de justificação, para que o Requerente retome seu veículo IVECO/STRALIS 

570S41T, ano 2010, cor branca, placa ASW6456, RENAVAM 

00226781950, que a princípio se encontra no endereço Rua das papoulas 

d 04 casa 03, loteamento Estrela Dalva, bairro marajoara, Várzea Grande 

– MT, CEP 78138-192; c) Após cumprida, a medida liminar em ensejo, a 

citação da Ré para, no prazo de cinco dias, querendo, contestar a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias NCPC o faça, com fulcro no art. 564 do 
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CPC/2015; d) Sejam julgados procedentes os pedidos formulados na 

presente ação, confirmando-se por definitivo a medida liminar antes 

conferida e reintegrando na posse o Autor; e) A condenação da Ré aos 

pagamentos de danos morais, em valor indenizatório de R$10.000 (dez mil 

reais), ou a ser arbitrado conforme entenda Vossa Excelência; f) A 

condenação da ré ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 CPC; g) A total 

procedência de todos os pedidos nesta exordial; h) Entende o Autor que o 

resultado da demanda prescinde de produção de provas, tendo em conta 

a prova documental colacionada aos autos. Todavia, ressalva a mesma 

que, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, protesta 

provar o alegado por todos os meios de provas em direitos admitidos, por 

mais especiais que sejam, sobretudo com a oitiva de testemunhas, perícia, 

depoimento pessoal, o que desde já requer, sob pena de confissão; 

Dar-se-á causa o valor de R$ 183.177,00 (cento e oitenta e três mil cento 

e setenta e sete reais).”, sic. Pois bem. Em que pese o aparente urgência 

do pedido de busca e apreensão do veículo, objeto desta ação, 

constata-se que a exordial foi distribuída equivocadamente perante este 

Juízo Plantonista, às 11:26:52 horas, faltando pouco mais de trinta minutos 

para o início do expediente forense, hoje na forma de teletrabalho, face a 

Pandemia do COVID-19. Constata-se, ainda, que a espécie de ação está 

sujeita ao depósito antecipado das custas e diligências, mas o Autor 

requereu os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Evidencia-se, 

assim, que este Juízo Plantonista não possui COMPETÊNCIA para 

apreciar/decidir sobre o pedido preliminar da gratuidade, nem mesmo 

sobre a tutela antecipada vindicada, durante o expediente forense que já 

iniciou. Dessa forma, considerando que a petição inicial foi distribuída 

próximo ao horário do expediente forense, já em curso, DEIXO DE 

PROFERIR qualquer decisão nestes autos, para DETERMINAR ao Sr. 

Gestor que, proceda imediatamente à DISTRIBUIÇÃO este PJe e remeta À 

CONCLUSÃO do Juízo competente, face a impossibilidade de apreciação 

dos pedidos da exordial por este Juízo Plantonista. INTIME (PJe) 

imediatamente os Advogados do Autor. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. Cuiabá, 22 de abril de 2020 – às 13:13:11 hs. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário 

Civil fcoa RESOLUÇÃO CNJ Nº 071/2009: Art. 1º. O Plantão Judiciário, em 

primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental 

dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame 

das seguintes matérias: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de 

segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 

dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à 

apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso 

de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou 

temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou 

valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; f) medida 

cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no 

horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. § 1º. O 

Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no 

órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração 

ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização 

judicial para escuta telefônica. § 2°. As medidas de comprovada urgência 

que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só 

poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e 

só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal 

por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por 

expressa e justificada delegação do juiz. §3º. Durante o Plantão não serão 

apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou 

valores nem liberação de bens apreendidos. CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS CGJ TJMT: Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I 

– pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas. FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017256-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Prefeitura de Cuiabá (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

Processo: 1017256-32.2020.8.11.0041. REQUERENTES: NEREU JOÃO DE 

ARRUDA (71a), CONRADO JOÃO DE ARRUDA – Defensoria Pública do 

Estado REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ SENTENÇA 459 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL... 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, promovida por NEREU 

JOÃO DE ARRUDA (71a) e CONRADO JOÃO DE ARRUDA, através da 

Defensoria Pública Estadual, em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO e 

o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo a tutela de urgência de 

transferência do paciente NEREU JOÃO DE ARRUDA (71a), hospitalizado 

na Policlínica do Verdão, em Cuiabá, para uma Unidade de Tratamento 

Intensivo – UTI. A exordial foi protocolada no Gabinete Virtual deste Juízo 

Plantonista às 10:41:17 horas, entretanto é público e notório que a 

competência para as medidas urgentes de Saúde Pública, como o caso 

presente, é da 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. Evidencia-se dos autos que a Defensoria Pública 

laborou em erro, provavelmente em decorrência da urgência do caso e do 

clamor dos familiares do paciente, ora Autor. Uma vez que estamos em 

tempos de pandemia e laborando em tele trabalho (home office), existindo 

somente um Gestor Plantonista para distribuição, redistribuição, expedir 

mandados, ofícios, etc, em cumprimento às ordens deste Juízo, mister se 

faz que a Parte Autora cumpra seu dever corretamente, na forma dos 

Arts. 5º e 6º do CPC, deixando de sobrecarregar o Juízo Plantonista com a 

distribuição errada no Sistema PJe de ações urgentes, sendo notória a 

sua incompetência. Assim, ante a notória incompetência deste Juízo 

Plantonista da Comarca de Cuiabá, DEIXO de proferir decisão nestes autos 

e DETERMINO a INTIMAÇÃO (PJe) da Defensora Pública Subscritora da 

exordial, para que promova e distribua esta ação diretamente no Gabinete 

Virtual do Juízo competente acima. Consequentemente, com fundamento 

no Art. 485, incs. IV e VI do CPC, ante a ausência do pressuposto 

processual referente à competência absoluta, em razão da matéria, 

DECLARO EXTINTO este PJe, sem julgamento do mérito. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) ARQUIVE 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO), DANDO-SE BAIXAS na 

Distribuição e Relatórios (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 do CPC (ATO ORDINATÓRIO). Cuiabá, 19 de abril de 

2020 - domingo, às 11:55:38 hs. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário Cível fcoa CÓDIGO DE 
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MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017214-80.2020.8.11.0041 IMPETTE: CADIM CENTRO AVANÇADO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. IMPETDO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

CUIABÁ SR. EMANUEL PINHEIRO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ DECISÃO 792 

VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL... Trata-se de Ação de Mandado de 

Segurança, impetrado por CADIM – CENTRO AVANÇADO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ Nº 04.309.245/0001-56, em 

relação ao Sr. Prefeito Municipal de Cuiabá Emanuel Pinheiro e Município de 

Cuiabá. Alega a Empresa Impetrante que “Em que pese o fato da 

Impetrante exercer atividade essencial na área da saúde, eis que sem os 

serviços de diagnósticos não é possível que médicos e hospitais prestem 

atendimento adequado aos pacientes, a Impetrante, assim como outros 

estabelecimentos privados da área da saúde, está sendo duramente 

atingida pela crise causada pela pandemia. A Impetrante sofreu nesse 

mês de abril uma drástica queda no faturamento, em decorrência da não 

realização de exames e da ausência de agendamentos, posto que, por 

recomendação dos órgãos de controle, ANVISA, CFM, Sociedades 

Médicas, etc, gerou a suspensão dos procedimentos eletivos. Tanto é 

verdade que o Município de Cuiabá, ora Impetrado, editou o Decreto nº 

7.849 de 20 de março de 2020, que determina, em seu art. 11°, a 

suspensão dos procedimentos eletivos nas unidades de saúde no 

Município de Cuiabá... Além disso, houve uma considerável queda no 

atendimento pacientes no Pronto Atendimento dos estabelecimentos 

hospitalares, ainda que tal canal seja voltado para os atendimentos de 

urgência e emergência, pois a orientação dos órgãos envolvidos é para 

que a população evite os hospitais caso o quadro clínico não seja grave. E 

no caso da Covid’-19, a ida é recomendada até que um dos sintomas seja 

a falta de ar. ... Veja que o faturamento mensal da Impetrante girava em 

torno de 1,5 milhão. Assim, se levarmos esse valor (390 mil) em 

consideração para a próxima quinzena, a Impetrante terá no final desse 

mês (abril/2020) o faturamento de 780 mil, ou seja, insuficiente para 

pagamento de todas as despesas. Inclusive, a Impetrante sequer 

conseguirá arcar com o pagamento dos tributos municipais de 

competência de março/2020, que vencem no 20/04/2020. Além da forte 

queda no faturamento, a Impetrante precisou ainda realizar investimentos 

para a aquisição de materiais de proteção, com o intuito de resguardar os 

seus colaboradores e clientes, fazendo com que houvesse um acréscimo 

não habitual em suas despesas. A despeito desse cenário catastrófico, 

que se projeta também para toda rede de saúde, a União, Estados e 

Municípios pouco fizeram sob o ponto de vista de garantia de custeio das 

empresas que atuam na área da saúde (a desoneração para compra tem 

pouco efeito prático, a maioria dos estabelecimentos de saúde não estão 

enquadrados no simples, e a oferta de crédito, desde já, esbarra na 

burocracia dos bancos agentes). Quando a Impetrante acreditou que 

pudesse ter algum resguardo, a fim de mitigar a crise atual, se deparou 

com a promulgação do Decreto Municipal n° 7879, de 15 de abril de 2020, 

o qual dispõe acerca das medidas relacionadas a cobrança de créditos 

tributários municipais em decorrência da pandemia. Isto porque, em que 

pese a previsão de suspensão, prorrogação e diferimento dos tributos 

municipais, o referido decreto limita a aplicação do diferimento do ISSQN 

aos seguintes seguimentos: serviços de hospedagem, turismo, viagens e 

congêneres, serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres e 

profissionais autônomos. É evidente que toda a classe empresarial está 

sofrendo os efeitos da crise causada pela pandemia, Contudo, como a 

atividade exercida pela Impetrante não foi incluída no inciso II, do art. 2° do 

referido Decreto, a contribuinte não pode fazer jus ao tratamento 

diferenciado, concernente a aplicação de diferimento do ISSQN, e como se 

vê, a realidade da Impetrante já é absolutamente dramática e põe sob risco 

eminente os empregos por ela gerados, e, mais gravemente, a própria 

atividade por ela desenvolvida. É totalmente incoerente a discriminação 

feita no respectivo Decreto, o qual deveria abranger também as atividades 

relacionadas a área da saúde, pois estão sendo afetadas tanto quanto as 

outras. Não fosse só, o cenário para os próximos meses é ainda mais 

preocupante, considerando o risco de insolvência do mercado em razão 

do isolamento social, o que restará a contribuinte realizar uma “escolha de 

sofia”: pagar os tributos ou aqueles cujas atividades são essenciais à 

preservação da sua atividade. Por analogia, convém mencionarmos que a 

Portaria do Ministério da Economia nº 139, de 3 de abril de 2020 (doc. 

anexo), que prorrogou o prazo para o recolhimento de tributos federais em 

decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus, não realizou 

qualquer distinção entre os seguimentos empresariais, eis que no cenário 

atual não é possível mensurar a gravidade de cada contribuinte. O fato é 

que todos foram e ainda estão sendo duramente atingidos. Vejamos: Art. 

1º As contribuições previdenciárias de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991, devidas pelas empresas a que se refere o inciso I 

do caput e o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 1991, e a 

contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, devida pelo 

empregador doméstico, relativas às competências março e abril de 2020, 

deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas 

nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente. Art. 2º Os 

prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que 

tratam o art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 

2001, o art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 11 

da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativas às competências 

março e abril de 2020, ficam postergadas para os prazos de vencimento 

dessas contribuições devidas nas competências julho e setembro de 

2020, respectivamente. Outrossim, o iminente inadimplemento dos tributos 

municipais é capaz de agravar ainda mais a situação da Impetrante, com o 

impedimento da emissão Certidão Negativa de Tributos da Impetrante, bem 

como a incidência de juros e multa sobre o tributo não recolhido. Posto 

ISTO, não resta saída a contribuinte, ora Impetrante, que não se socorrer 

do Poder Judiciário, sendo que a excepcionalíssima situação retratada nos 

parágrafos acima conduz à absoluta necessidade de postergação da data 

de vencimento das obrigações tributárias municipais detida pela empresa 

Impetrante. ... Objetivo da presente medida é a preservação da fonte 

produtiva de riqueza, no sentido mais amplo da palavra, como forma de 

proteger os interesses sociais em benefício da comunidade e até como 

forma de tutela dos direitos humanos, em particular, da dignidade da 

pessoa humana, no caso de manutenção da fonte de trabalho dos 

empregados da empresa em crise. Três são os princípios basilares: a 

preservação da empresa, a proteção aos trabalhadores, e por fim os 

interesses dos credores. Busca-se ainda viabilizar a superação de crise 

econômico-financeira da Impetrante, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica. Veja que se não fosse a 

discriminação feita pelo Impetrado, conforme consta no §2° do art. 2, do 

Decreto n° 7879 de 15 de abril de 2020, a Impetrante já teria condições de 

enfrentar a situação de crise de forma menos agravosa. Contudo, optou o 

Impetrante por acalentar a situação de apenas determinados 

seguimentos/pessoas, nos quais não se enquadra a Impetrante. Senão 

vejamos: Nesse norte, o alvo do presente Mandado de Segurança é dar 

suporte à Impetrante nesse momento tão difícil, harmonizando e tutelando 

os interesses da coletividade, sem perder de vista os princípios 

fundamentais. Não é demais reforçar o fato de que o Impetrado poderia, 

assim como a Portaria do Ministério da Economia nº 139, de 3 de ABRIL de 

2020, usada aqui por analogia, vincular o Decreto Municipal n° 7879 a 

todos os contribuintes de ISSQN, porém, optou indevidamente por 

“privilegiar” uma parcela de contribuintes.”, sic, destaques originais, ID 

31368818. Ao final, requereu: “a) conceder a medida liminar, inaudita 

altera pars, para prorrogar as datas de vencimento do ISSQN devido pela 

Impetrante, relativamente às competências de março, abril e maio de 2020, 

para os respectivos meses de junho, julho e agosto de 2020, sem a 

incidência de juros e multa. b) intimar à Autoridade Coatora para 

prestações informações e citar o Município, por seu Órgão de 

representação judicial, na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009, c/c 

art. 12, V, parágrafo único, da Lei Complementar nº 73/93; c) determinar a 

oitiva do Ministério Público Federal; e d) conceder a segurança para 

garantir-lhe o direito líquido e certo de que seja a Impetrante autorizada a 

cumprir suas obrigações tributárias municipais relativas as competências 

de março, abril e maio de 2020 com seus respectivos vencimentos em 

junho, julho e agosto de 2020, sem a incidência de juros e multa. ... Dando 

à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesses termos, 

pedem deferimento. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.”, sic, ID 31368818. 

Com a inicial foram anexados os seguintes documentos: 31368819 

(alteração contrato social); 31368820 (procuração); 31368828 

(substabelecimento); 31368821 (faturamento jan., fev., mar., e abr.); 

31368822 (levantamento fat. e ocupação); 31368823 (Dec. 7879 de 
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15/04/2020); 31368824 (Portaria 139); 31368826 (sentença paradigma). 

Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A despeito da ação 

constitucional de mandado de segurança estar garantida no artigo 5º, inc. 

LXIX da Constituição da República e regulamentada na Lei nº 12.016/2009, 

sabe-se que para a concessão da sua liminar inaudita altera pars, se faz 

necessário que exista violação ou ameaça a DIREITO LÍQUIDO E CERTO, 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, 

demonstrado a prima occuli. Nas lições de José Afonso da Silva: “O 

mandado de segurança é, assim, um remédio constitucional, com natureza 

de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, 

lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público.” (In Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª edição, 2006, São 

Paulo. Ed. Malheiros, p. 447). Além disso, sabe-se que a utilização do 

mandado de segurança para impugnar ato administrativo só tem 

pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato 

manifestamente ilegal, sendo que o Poder Judiciário, no exercício do 

controle dos atos administrativos, limita-se ao exame de sua legalidade e 

coibir abusos da Administração. Deve, portanto, apenas rever o ato e, se 

for o caso, declará-lo nulo, pois nenhuma lesão de direito pode ser 

excluída da sua apreciação, por força da garantia constitucional 

estabelecida no inc. XXXV do Art. 5º da Constituição da República de 

1988. No âmbito da concessão da sua liminar, a análise judicial, no 

exercício do controle dos atos administrativos, “demanda a observância 

dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o 

fumus bonis juris e o periculum in mora", que nada mais são do que fatos 

suficientemente provados com os documentos acostados à inicial, que 

serão analisados pelo Juízo numa cognição sumária, e do periculum in 

mora, ou seja, evidente risco de ineficácia do provimento judicial final. Pois 

bem. No presente caso, pretende a Empresa Impetrante a concessão de 

liminar INAUDITA ALTERA PARS, em sede de Mandado de Segurança, 

para “prorrogar as datas de vencimento do ISSQN devido pela Impetrante, 

relativamente às competências de março, abril e maio de 2020, para os 

respectivos meses de junho, julho e agosto de 2020, sem a incidência de 

juros e multa;...”. Assim, da leitura atenta da exordial, a Empresa 

Impetrante pretende, em sede de Manda de Segurança, a concessão de 

MORATÓRIA TRIBUTÁRIA do ISSQN que deverá recolher, dos meses de 

março/abril/maio, ante o advento do fenômeno mundial da PANDEMIA 

COVID-19, com a extensão dos benefícios estabelecidos pelo Decreto 

Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020. Entretanto, sabe-se que a 

moratória tributária somente pode ser instituída por lei, e abrange os 

créditos tributários DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDOS à data da lei, e não 

implica qualquer redução do tributo ou da multa, a teor do Art. 97 do CTN. 

No caso do ISSQN, tributo sujeito a LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, 

cuja constituição definitiva ocorre na data da DECLARAÇÃO 

ESPONTÂNEA do Contribuinte à Autoridade Fazendária, nos termos do 

Art. 150 CTN, não havendo o pagamento ou não havendo prévia 

declaração, aplica-se a regra geral do LANÇAMENTO DE OFÍCIO, 

conforme inciso II do Art. 149 CTN, o que inexistiu no presente caso, 

obviamente. Além disso, sabe-se que o vencimento do crédito tributário 

ocorre TRINTA DIAS DEPOIS da data em que o sujeito passivo é 

NOTIFICADO do lançamento do tributo, segundo Art. 160 CTN, o que 

também não ocorreu no caso presente. Assim, no presente caso, 

INEXISTE o crédito tributário dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e 

maio de 2020, sendo certo que a planilha apresentada na p. 4 do ID 

31368821, bem demonstra que o faturamento da Empresa Impetrante está 

dentro da média ponderada dos três primeiros meses do ano de 2020 

(v.g., janeiro: R$1.542.959,82-; fevereiro: R$1.569.452,20-; março: 

R$1.479.055,88-). Dessa forma, no sentir deste Juízo Plantonista, em que 

pese a urgência do pedido, face o vencimento para a declaração 

espontânea, que se dará amanhã, dia 20/03/2020, no presente caso não 

foi demonstrado, a prima oculi, a presença do direito líquido e certo à 

moratória pretendida, quer porque ainda não houve o lançamento de ofício 

dos tributos devidos, pela própria Empresa Impetrante, quer porque 

inexiste a evidencia de qualquer arbitrariedade por parte da Autoridade 

Coatora, na expedição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril de 

2020, vez que cumpriu o disposto nos Arts. 152 e seguintes, do CTN, 

dentre os quais destaco verbis: Art. 153. A lei que conceda moratória em 

caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual 

especificará, sem prejuízo de outros requisitos: I - o prazo de duração do 

favor; II - as condições da concessão do favor em caráter individual; III - 

sendo caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e 

seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo 

atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para 

cada caso de concessão em caráter individual; c) as garantias que devem 

ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter 

individual. Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória 

somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou 

do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado 

àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo 

único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação 

do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.” (negritei). ISTO 

POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada, face à não demonstração da 

existência de direito líquido e certo à moratória tributária do ISSQN dos 

meses de janeiro a junho de 2020, a ser protegido judicialmente e a 

inexistência de arbitrariedade por parte da Autoridade apontada como 

Coatora na edição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020. 

INTIME (PJe) a Parte Impetrante desta decisão. DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Autoridade Coatora, para prestar informações, no prazo de DEZ DIAS, na 

forma do Art. 7º, inc. I da Lei nº 12.016/2009. PROCEDA IMEDIATAMENTE 

À CIÊNCIA (PJe) desta Ação Mandamental, ao Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá, Dr. Marcus Antonio de Souza Brito, conforme 

determina o inciso II do Art. 7º da Lei nº 12.016/2009. A seguir, após o 

Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), DISTRIBUA este PJe e remeta À 

CONCLUSÃO do Juízo competente. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC. Cuiabá, 19 de abril de 2020 – às 15:44:15 hs. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário 

Civil fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 97. Somente a lei pode 

estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração 

de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 

57 e 65; III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito 

passivo; IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 

ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; V - a cominação de 

penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou 
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para outras infrações nela definidas; VI - as hipóteses de exclusão, 

suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 

de penalidades. § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da 

sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. § 2º Não 

constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste 

artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 142. Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 

do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Art. 144. O 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação 

e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 

revogada. § 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente 

à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios 

de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de 

investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito 

maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito 

de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. § 2º O disposto neste 

artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, 

desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato 

gerador se considera ocorrido. Art. 146. A modificação introduzida, de 

ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos 

critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 

lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 

passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) 

pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a 

que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente 

concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de 

direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade 

administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso 

anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode 

circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região 

do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a 

determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Art. 155. A 

concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e 

será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não 

satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou 

deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se 

o crédito acrescido de juros de mora: I - com imposição da penalidade 

cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em 

benefício daquele; II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre 

a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da 

prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste 

artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. 

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição 

estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) § 1o 

Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário 

não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp nº 104, de 

2001) § 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições 

desta Lei, relativas à moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) § 3o 

Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos 

tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, 

de 2005) § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste 

artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da 

Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, 

ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal 

específica. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005) Art. 172. A lei pode 

autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 

fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: I - 

à situação econômica do sujeito passivo; II - ao erro ou ignorância 

excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; III - à diminuta 

importância do crédito tributário; IV - a considerações de eqüidade, em 

relação com as características pessoais ou materiais do caso; V - a 

condições peculiares a determinada região do território da entidade 

tributante. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera 

direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1017221-72.2020.8.11.0041 IMPETTE: CADIM CENTRO AVANÇADO DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. IMPETDO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

CUIABÁ SR. EMANUEL PINHEIRO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ DECISÃO 792 

VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL... VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL... 

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança, impetrado por CADIM – 

CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ Nº 

04.309.245/0001-56, em relação ao Sr. Prefeito Municipal de Cuiabá 

Emanuel Pinheiro e Município de Cuiabá. Alega a Empresa Impetrante que 

“Em que pese o fato da Impetrante exercer atividade essencial na área da 

saúde, eis que sem os serviços de diagnósticos não é possível que 

médicos e hospitais prestem atendimento adequado aos pacientes, a 

Impetrante, assim como outros estabelecimentos privados da área da 

saúde, está sendo duramente atingida pela crise causada pela pandemia. 

A Impetrante sofreu nesse mês de abril uma drástica queda no 

faturamento, em decorrência da não realização de exames e da ausência 

de agendamentos, posto que, por recomendação dos órgãos de controle, 

ANVISA, CFM, Sociedades Médicas, etc, gerou a suspensão dos 

procedimentos eletivos. Tanto é verdade que o Município de Cuiabá, ora 

Impetrado, editou o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020, que 

determina, em seu art. 11°, a suspensão dos procedimentos eletivos nas 

unidades de saúde no Município de Cuiabá... Além disso, houve uma 

considerável queda no atendimento pacientes no Pronto Atendimento dos 

estabelecimentos hospitalares, ainda que tal canal seja voltado para os 

atendimentos de urgência e emergência, pois a orientação dos órgãos 

envolvidos é para que a população evite os hospitais caso o quadro 

clínico não seja grave. E no caso da Covid’-19, a ida é recomendada até 

que um dos sintomas seja a falta de ar. ... Veja que o faturamento mensal 

da Impetrante girava em torno de 1,5 milhão. Assim, se levarmos esse 

valor (390 mil) em consideração para a próxima quinzena, a Impetrante 

terá no final desse mês (abril/2020) o faturamento de 780 mil, ou seja, 

insuficiente para pagamento de todas as despesas. Inclusive, a Impetrante 

sequer conseguirá arcar com o pagamento dos tributos municipais de 

competência de março/2020, que vencem no 20/04/2020. Além da forte 

queda no faturamento, a Impetrante precisou ainda realizar investimentos 

para a aquisição de materiais de proteção, com o intuito de resguardar os 

seus colaboradores e clientes, fazendo com que houvesse um acréscimo 

não habitual em suas despesas. A despeito desse cenário catastrófico, 

que se projeta também para toda rede de saúde, a União, Estados e 

Municípios pouco fizeram sob o ponto de vista de garantia de custeio das 

empresas que atuam na área da saúde (a desoneração para compra tem 

pouco efeito prático, a maioria dos estabelecimentos de saúde não estão 

enquadrados no simples, e a oferta de crédito, desde já, esbarra na 

burocracia dos bancos agentes). Quando a Impetrante acreditou que 

pudesse ter algum resguardo, a fim de mitigar a crise atual, se deparou 

com a promulgação do Decreto Municipal n° 7879, de 15 de abril de 2020, 

o qual dispõe acerca das medidas relacionadas a cobrança de créditos 

tributários municipais em decorrência da pandemia. Isto porque, em que 

pese a previsão de suspensão, prorrogação e diferimento dos tributos 

municipais, o referido decreto limita a aplicação do diferimento do ISSQN 

aos seguintes seguimentos: serviços de hospedagem, turismo, viagens e 

congêneres, serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres e 
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profissionais autônomos. É evidente que toda a classe empresarial está 

sofrendo os efeitos da crise causada pela pandemia, Contudo, como a 

atividade exercida pela Impetrante não foi incluída no inciso II, do art. 2° do 

referido Decreto, a contribuinte não pode fazer jus ao tratamento 

diferenciado, concernente a aplicação de diferimento do ISSQN, e como se 

vê, a realidade da Impetrante já é absolutamente dramática e põe sob risco 

eminente os empregos por ela gerados, e, mais gravemente, a própria 

atividade por ela desenvolvida. É totalmente incoerente a discriminação 

feita no respectivo Decreto, o qual deveria abranger também as atividades 

relacionadas a área da saúde, pois estão sendo afetadas tanto quanto as 

outras. Não fosse só, o cenário para os próximos meses é ainda mais 

preocupante, considerando o risco de insolvência do mercado em razão 

do isolamento social, o que restará a contribuinte realizar uma “escolha de 

sofia”: pagar os tributos ou aqueles cujas atividades são essenciais à 

preservação da sua atividade. Por analogia, convém mencionarmos que a 

Portaria do Ministério da Economia nº 139, de 3 de abril de 2020 (doc. 

anexo), que prorrogou o prazo para o recolhimento de tributos federais em 

decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus, não realizou 

qualquer distinção entre os seguimentos empresariais, eis que no cenário 

atual não é possível mensurar a gravidade de cada contribuinte. O fato é 

que todos foram e ainda estão sendo duramente atingidos. Vejamos: Art. 

1º As contribuições previdenciárias de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991, devidas pelas empresas a que se refere o inciso I 

do caput e o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 8.212, de 1991, e a 

contribuição de que trata o art. 24 da Lei nº 8.212, de 1991, devida pelo 

empregador doméstico, relativas às competências março e abril de 2020, 

deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas 

nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente. Art. 2º Os 

prazos de recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que 

tratam o art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 

2001, o art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 11 

da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativas às competências 

março e abril de 2020, ficam postergadas para os prazos de vencimento 

dessas contribuições devidas nas competências julho e setembro de 

2020, respectivamente. Outrossim, o iminente inadimplemento dos tributos 

municipais é capaz de agravar ainda mais a situação da Impetrante, com o 

impedimento da emissão Certidão Negativa de Tributos da Impetrante, bem 

como a incidência de juros e multa sobre o tributo não recolhido.Posto 

ISTO, não resta saída a contribuinte, ora Impetrante, que não se socorrer 

do Poder Judiciário, sendo que a excepcionalíssima situação retratada nos 

parágrafos acima conduz à absoluta necessidade de postergação da data 

de vencimento das obrigações tributárias municipais detida pela empresa 

Impetrante. ... Objetivo da presente medida é a preservação da fonte 

produtiva de riqueza, no sentido mais amplo da palavra, como forma de 

proteger os interesses sociais em benefício da comunidade e até como 

forma de tutela dos direitos humanos, em particular, da dignidade da 

pessoa humana, no caso de manutenção da fonte de trabalho dos 

empregados da empresa em crise. Três são os princípios basilares: a 

preservação da empresa, a proteção aos trabalhadores, e por fim os 

interesses dos credores. Busca-se ainda viabilizar a superação de crise 

econômico-financeira da Impetrante, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica. Veja que se não fosse a 

discriminação feita pelo Impetrado, conforme consta no §2° do art. 2, do 

Decreto n° 7879 de 15 de abril de 2020, a Impetrante já teria condições de 

enfrentar a situação de crise de forma menos agravosa. Contudo, optou o 

Impetrante por acalentar a situação de apenas determinados 

seguimentos/pessoas, nos quais não se enquadra a Impetrante. Senão 

vejamos: Nesse norte, o alvo do presente Mandado de Segurança é dar 

suporte à Impetrante nesse momento tão difícil, harmonizando e tutelando 

os interesses da coletividade, sem perder de vista os princípios 

fundamentais. Não é demais reforçar o fato de que o Impetrado poderia, 

assim como a Portaria do Ministério da Economia nº 139, de 3 de ABRIL de 

2020, usada aqui por analogia, vincular o Decreto Municipal n° 7879 a 

todos os contribuintes de ISSQN, porém, optou indevidamente por 

“privilegiar” uma parcela de contribuintes.”, sic, destaques originais, ID 

31368818. Ao final, requereu: “a) conceder a medida liminar, inaudita 

altera pars, para prorrogar as datas de vencimento do ISSQN devido pela 

Impetrante, relativamente às competências de março, abril e maio de 2020, 

para os respectivos meses de junho, julho e agosto de 2020, sem a 

incidência de juros e multa. b) intimar à Autoridade Coatora para 

prestações informações e citar o Município, por seu Órgão de 

representação judicial, na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009, c/c 

art. 12, V, parágrafo único, da Lei Complementar nº 73/93; c) determinar a 

oitiva do Ministério Público Federal; e d) conceder a segurança para 

garantir-lhe o direito líquido e certo de que seja a Impetrante autorizada a 

cumprir suas obrigações tributárias municipais relativas as competências 

de março, abril e maio de 2020 com seus respectivos vencimentos em 

junho, julho e agosto de 2020, sem a incidência de juros e multa. ... Dando 

à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesses termos, 

pedem deferimento. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.”, sic, ID 31368818. 

Com a inicial foram anexados os seguintes documentos: 31368819 

(alteração contrato social); 31368820 (procuração); 31368828 

(substabelecimento); 31368821 (faturamento jan., fev., mar., e abr.); 

31368822 (levantamento fat. e ocupação); 31368823 (Dec. 7879 de 

15/04/2020); 31368824 (Portaria 139); 31368826 (sentença paradigma). 

Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DETERMINO 

ao Sr. Gestor Plantonista que inclua o registro do assunto 12612 - 

COVID-19, no Sistema PJe TJMT, em relação a estes autos eletrônicos, em 

cumprimento à POrtaria 57/2020-CNJ, CERTIFICANDO neste PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). A despeito da ação constitucional de mandado de 

segurança estar garantida no artigo 5º, inc. LXIX da Constituição da 

República e regulamentada na Lei nº 12.016/2009, sabe-se que para a 

concessão da sua liminar inaudita altera pars, se faz necessário que 

exista violação ou ameaça a DIREITO LÍQUIDO E CERTO, decorrente de ato 

ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, demonstrado a prima 

occuli. Nas lições de José Afonso da Silva: “O mandado de segurança é, 

assim, um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à 

disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (InCurso de Direito 

Constitucional Positivo. 27ª edição, 2006, São Paulo. Ed. Malheiros, p. 447). 

Além disso, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para 

impugnar ato administrativo só tem pertinência em caráter 

excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal, sendo 

que o Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, 

limita-se ao exame de sua legalidade e coibir abusos da Administração. 

Deve, portanto, apenas rever o ato e, se for o caso, declará-lo nulo, pois 

nenhuma lesão de direito pode ser excluída da sua apreciação, por força 

da garantia constitucional estabelecida no inc. XXXV do Art. 5º da 

Constituição da República de 1988. No âmbito da concessão da sua 

liminar, a análise judicial, no exercício do controle dos atos administrativos, 

“demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão 

da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora", que 

nada mais são do que fatos suficientemente provados com os 

documentos acostados à inicial, que serão analisados pelo Juízo numa 

cognição sumária, e do periculum in mora, ou seja, evidente risco de 

ineficácia do provimento judicial final. Pois bem. No presente caso, 

pretende a Empresa Impetrante a concessão de liminar INAUDITA ALTERA 

PARS, em sede de Mandado de Segurança, para “prorrogar as datas de 

vencimento do ISSQN devido pela Impetrante, relativamente às 

competências de março, abril e maio de 2020, para os respectivos meses 

de junho, julho e agosto de 2020, sem a incidência de juros e multa;...”. 

Assim, da leitura atenta da exordial, a Empresa Impetrante pretende, em 

sede de Manda de Segurança, a concessão de MORATÓRIA TRIBUTÁRIA 

do ISSQN que deverá recolher, dos meses de março/abril/maio, ante o 

advento do fenômeno mundial da PANDEMIA COVID-19, com a extensão 

dos benefícios estabelecidos pelo Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril 

de 2020. Entretanto, sabe-se que a moratória tributária somente pode ser 

instituída por lei, e abrange os créditos tributários DEFINITIVAMENTE 

CONSTITUÍDOS à data da lei, e nãoimplica qualquer redução do tributo ou 

da multa, a teor do Art. 97 do CTN. No caso do ISSQN, tributo sujeito a 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, cuja constituição definitiva ocorre 

na data da DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA do Contribuinte à Autoridade 

Fazendária, nos termos do Art. 150 CTN, não havendo o pagamento ou 

nãohavendo prévia declaração, aplica-se a regra geral do LANÇAMENTO 

DE OFÍCIO, conforme inciso II do Art. 149 CTN, o que inexistiu no presente 

caso, obviamente. Além disso, sabe-se que o vencimento do crédito 

tributário ocorre TRINTA DIAS DEPOIS da data em que o sujeito passivo é 

NOTIFICADO do lançamento do tributo, segundo Art. 160 CTN, o que 

também não ocorreu no caso presente. Assim, no presente caso, a rigor, 

INEXISTE ainda o crédito tributário dos meses de janeiro, fevereiro, março, 
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abril e maio de 2020, sendo certo que a planilha apresentada na p. 4 do ID 

31368821, bem demonstra que o faturamento da Empresa Impetrante está 

dentro da média ponderada dos três primeiros meses do ano de 2020 

(v.g., janeiro: R$1.542.959,82-; fevereiro: R$1.569.452,20-; março: 

R$1.479.055,88-). Por outro lado, os juros de mora são aplicados aos 

Contribuintes que não paga integralmente o crédito tributário no 

vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta, e são calculados 

à TAXA DE UM POR CENTO AO MÊS, na dicção do § 1º do Art. 161 do 

CTN, revelando-se quase irrisório para a Empresa Contribuinte o valor que 

se pretende moratória, ante o valor atribuído à causa (R$50.000,00-). 

Dessa forma, no sentir deste Juízo Plantonista, em que pese a urgência do 

pedido, face o vencimento para a declaração espontânea, que se dará 

amanhã, dia 20/03/2020, no presente caso não foi demonstrado, a prima 

oculi, a presença do direito líquido e certo à moratória pretendida, quer 

porque ainda não houve o lançamento de ofício dos tributos devidos, pela 

própria Empresa Impetrante, quer porque inexiste a evidencia de qualquer 

arbitrariedade por parte da Autoridade Coatora, na expedição do Decreto 

Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020, vez que cumpriu o disposto nos 

Arts. 152 e seguintes, do CTN, dentre os quais destaco, verbis: Art. 153. 

A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão 

em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: I - o 

prazo de duração do favor; II - as condições da concessão do favor em 

caráter individual; III - sendo caso: a) os tributos a que se aplica; b) o 

número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se 

refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à 

autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter 

individual; c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no 

caso de concessão em caráter individual. Art. 154. Salvo disposição de lei 

em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente 

constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo 

lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente 

notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita 

aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro 

em benefício daquele.” (negritei). Por derradeiro, o Parágrafo único do Art. 

151 do CTN, é claro quando prevê que a concessão de liminar em 

Mandado de Segurança, para suspensão do crédito tributário, não 

dispensa o cumprimento das OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS, v.g., juros de 

mora e multa moratória, verbis: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 

obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja suspenso, ou dela conseqüentes.” (negritei). ISTO POSTO, com 

fundamento no Parágrafo único do Art. 151 do CTN e demais artigos do 

mesmo Codex acima citados, INDEFIRO a liminar vindicada, face à 

nãodemonstração da existência de direito líquido e certo à moratória 

tributária do ISSQN dos meses de janeiro a junho de 2020, a ser protegido 

judicialmente e a inexistência de arbitrariedade por parte da Autoridade 

apontada como Coatora na edição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de 

abril de 2020. INTIME (PJe) a Parte Impetrante desta decisão. DÊ-SE VISTA 

(PJe) à Autoridade Coatora, para prestar informações, no prazo de DEZ 

DIAS, na forma do Art. 7º, inc. I da Lei nº 12.016/2009. PROCEDA 

IMEDITAMENTE À CIÊNCIA (PJe) desta Ação Mandamental ao Sr. 

Procurador Geral do Município de Cuiabá, Dr. Marcus Antonio de Souza 

Brito, conforme determina o inciso II do Art. 7º da Lei nº 12.016/2009. A 

seguir, após o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), DISTRIBUA este 

PJe e remeta À CONCLUSÃO do Juízo competente. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, 19 de abril de 2020 – às 15:40:15 hs. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão 

Judiciário Civil fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 97. Somente a lei pode 

estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração 

de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 

57 e 65; III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito 

passivo; IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 

ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; V - a cominação de 

penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou 

para outras infrações nela definidas; VI - as hipóteses de exclusão, 

suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 

de penalidades. § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da 

sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. § 2º Não 

constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste 

artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 142. Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 

do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Art. 144. O 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação 

e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 

revogada. § 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente 

à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios 

de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de 

investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito 

maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito 

de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. § 2º O disposto neste 

artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, 

desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato 

gerador se considera ocorrido. Art. 146. A modificação introduzida, de 

ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos 

critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 

lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 

passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) 

pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a 
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que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente 

concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de 

direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade 

administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso 

anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode 

circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região 

do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a 

determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Art. 155. A 

concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e 

será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não 

satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou 

deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se 

o crédito acrescido de juros de mora: I - com imposição da penalidade 

cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em 

benefício daquele; II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre 

a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da 

prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste 

artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. 

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição 

estabelecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) § 1o 

Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário 

não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp nº 104, de 

2001) § 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições 

desta Lei, relativas à moratória. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) § 3o 

Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos 

tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, 

de 2005) § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste 

artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da 

Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, 

ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal 

específica. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005). Art. 161. O crédito não 

integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual 

for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das 

penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia 

previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo 

diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta 

formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. 

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por 

despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, 

atendendo: I - à situação econômica do sujeito passivo; II - ao erro ou 

ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; III - à 

diminuta importância do crédito tributário; IV - a considerações de 

eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 

caso; V - a condições peculiares a determinada região do território da 

entidade tributante. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não 

gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO Nº 

1017375-90.2020.8.11.0041 Reqte: ANA CARINA BRAZ FELIX Reqda: 

TELEFÔNICA BRASIL SA. DECISÃO 785 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL 

CÍVEL... Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Pedido de Indenização Por Danos Morais, proposta por ANA CARINA 

BRAZ FELIX - CPF: 038.716.113-95, em relação à Concessionária Pública 

TELEFÔNICA BRASIL SA – CNPJ Nº 02.558.157/0027-00, qualificados na 

exordial - ID 31388675. Alega a exordial que “A requerente é pessoa 

honesta e jamais deixou de honrar com suas obrigações. Em certo 

momento, ao tentar utilizar-se do bom crédito que dispunha na praça, foi 

surpreendido de maneira constrangedora que seu cadastro não teria sido 

aprovado em virtude de seu CPF constar na lista de maus pagadores, 

sem, contudo, dever a qualquer credor. Surpreso com a informação 

recebida e ao mesmo tempo consciente que não devia nada a ninguém, a 

Requerente dirigiu-se até à Associação Comercial da cidade e solicitou um 

extrato e constatou que a Requerida havia inscrito seu nome no rol dos 

maus pagadores, supostamente por uma dívida, sendo esta no valor de R$ 

315,18 (trezentos e quinze reais e dezoito centavos), a qual a Requerente 

desconhece. A Requerente teve seu cadastro negado, ficando assim 

impossibilitada de efetuar qualquer compra à prazo pelo receio de passar 

por novo vexame, já que tem seu CPF negativado junto ao Serviço de 

Proteção ao Crédito.” sic. Ao final, requereu: “A) que seja recebida e 

processada a presente demanda declaratória na forma da lei; B) a 

concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA no sentido de que 

proceda a Ré a baixa imediata da restrição ao nome da parte Autora junto 

aos órgãos de restrição ao crédito, quais sejam SPC, SERASA e SCPC 

entre outros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). C) a citação da empresa Ré, para que compareçam à audiência 

conciliatória previamente agendada, oportunidade em que, querendo, 

poderá responder a presente ação da forma que lhe convier, sob pena de 

revelia; D) que seja deferida a inversão do ônus da prova, na forma do art. 

6º, VIII da Lei 8.078/90, determinando que a Ré venha produzir provas em 

contrário, trazendo aos autos os supostos contratos ou qualquer outro 

comprovante que ateste negócio jurídico realizados com a parte Autora; E) 

no MÉRITO, seja julgada totalmente procedente a presente ação em todos 

os seus pedidos, para fim de: e.1.) Por se tratar de cobrança indevida, 

declarar a inexistência do débito ora discutido; e.2.) Condenar a Ré a 

indenizar a parte Autora em danos morais oriundos da prática de ato ilícito, 

cabalmente comprovados nesta peça exordial, no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária a 

partir do evento danoso, ou seja, da data inscrição de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes; e.3.) CONCEDER os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA a Autora. F) Outrossim, requer a condenação da Ré nas 

custas e honorários advocatícios na base de 20% do valor da presente, 

caso haja tramitação do presente feito em instancia superior. G) Protesta 

por todos os meios de prova em direitos admitidos, em especial pela prova 

documental e depoimento pessoal da parte Autora e do Representante da 

empresa Ré; Dá-se a causa o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).”, sic, 

grifos e negritos originais. Com a exordial foram anexados os documentos 

de ID’s 31388686 (procuração); 31388688 (doc. Pessoais); 31388689 

(comp. Endereço); 31388690 (Decl. Insuf. Financ.); 31389742 (CTPS); 

31389744 (Consulta SPC); 31389746 (Decl. Nada deve). Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. DEIXO para o Juízo competente 

decidir sobre o pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ante o disposto no 

Art. 248 da CNG CGJ. Com relação ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA de 

natureza antecipada, a disciplina do Art. 300 do CPC exige a presença de 

dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, in verbis: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” . A propósito, em se tratando de tutela de urgência, assevera o 

Doutrinador e Professor Fredie Didier Jr. que “a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”). Pois 

bem. No presente caso, analisando detidamente as provas acostadas com 

a exordial, observo que o pedido de tutela de urgência formulado nesta 

Ação Declaratória c/c Indenizatória não merece ser deferido por este 

Juízo Plantonista, sem prejuízo de decisão judicial ulterior, após produção 

de outras provas, notadamente por não se vislumbrar desde logo, com as 

provas apresentadas com a exordial, a evidência de erro ou dolo por parte 

da Concessionária de Telefonia, ao efetuar apontamento de restrição ao 

crédito da Autora. De igual forma, não se vislumbra a presença do 

periculum in mora, exigido para concessão de tutela de urgência pelo Art. 

300 do CPC, pois o documento acostado no ID 31389744 (score 94) foi 

expedido em 10/03/2020, portanto há mais de trinta dias, e o apontamento 

a l i  demons t rado ,  i n fo rma que  o  p r ime i ro  e  ún ico 

registro/ocorrência/apontamento negativo efetuado pela Concessionária 

Requerida foi realizado em 17/03/2016, portanto há mais de quatro anos, 

não se tratando, por isso, de caso em que possa resultar risco de grave 
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prejuízo ou de difícil reparação à Autora, muito menos haverá prejuízo ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, analisando os autos, em sede de 

cognição sumária e não exauriente, própria desta fase processual, com 

fundamento no Art. 300 CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, constante da exordial, de determinação para a Concessionária 

Requerida para dar “a baixa imediata da restrição ao nome da parte Autora 

junto aos órgãos de restrição ao crédito, quais sejam SPC, SERASA e 

SCPC entre outros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais).”, sic. INTIME (PJe) imediatamente o Advogado da 

Autora. Após o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), proceda o Sr. 

Gestor Plantonista à DISTRIBUIÇÃO este PJe e remeta À CONCLUSÃO do 

Juízo competente para apreciar os demais pedidos da inicial. INTIME (PJe) 

imediatamente o Advogado da Autora. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. Cuiabá, 20 de abril de 2020 – às 20:26:38 hs. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário 

Civil fcoa RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009, com redação dada pela 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 152/2012: O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ... 

RESOLVE: Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de 

jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou 

juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: a) 

pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista; b) medida liminar em dissídio coletivo de greve; c) 

comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; d) em caso de justificada urgência, de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à 

decretação de prisão preventiva ou temporária; e) pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, 

que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação. g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos 

Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro 

de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima 

enumeradas. § 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de 

pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem 

à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de 

prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. § 2°. As 

medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito 

pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou 

efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e 

justificada delegação do juiz. § 3º. Durante o Plantão não serão 

apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou 

valores nem liberação de bens apreendidos. CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CGJ TJMT: Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de: I 

– pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista; II – medida liminar em dissídio de greve; III – 

comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória; IV – decretação de prisão preventiva 

ou temporária em caso de justificada urgência de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos de busca e 

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, 

que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso 

em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência 

dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese 

acima enumeradas. Art. 248. A falta de recolhimento das custas iniciais 

não impedirá o despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser efetuado o 

recolhimento posteriormente, no prazo legal (artigo 290 do CPC), sob pena 

de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida. - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA Nº 1017468-53.2020.8.11.0041 Reqte: MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL Reqdos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DECISÃO 889 VISTOS, EM PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL... Trata-se de AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra O ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, 

pretendendo medida de caráter preventiva, impedir evento que implica em 

aglomeração de pessoas na realização nesta data da “MEGACARREATA”, 

programada para ocorrer às 15:00 horas. Na sua exordial, afirma o 

Parquet Estadual que: “O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

meio da 7ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde 

Coletiva recebeu ONTEM a notícia que estaria sendo organizada pelas 

redes sociais, para AMANHÃ terça-feira 21 de abril do corrente ano uma 

denominada MEGACARREATA nos seguintes termos:... Ocorre que essa 

“MEGACARREATA” está se fazendo com o objetivo claro de 

AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, como ocorreu nos últimos eventos deste 

tipo realizados em Cuiabá, como o do dia 19 de abril (ontem) – como se 

d e n o t a  d a s  p u b l i c a ç õ e s  f e i t a s  p e l a  m í d i a  l o c a l 

(https://www.midianews.com.br/cotidiano/em-cuiaba-grupo-faz-ato-a-fav

or-da-ai-5-econtra-o-congresso/374287 ). Conforme se pode verificar da 

noticia e dos vídeos a ela anexados (que não se anexam aqui pelas 

limitações inerentes à plataforma do PJE) embora se intitulem “carreatas” 

esses eventos são na verdade CONCENTRAÇÃO de pessoas: ... Isso é 

demonstrado ainda por outro momento e local da mesma ‘CARREATA” , 

consoante se pode verificar das imagens provenientes de outra noticia 

(https://www.rdnews.com.br/cidades/militantes-vao-ate-o-44-batalhao-pe

dem-volta-do-ai-5-efechamento-do-congresso/127148 ): ... Outra suposta 

“CARREATA) ocorreu em Cuiabá no dia 17 de abril do corrente ano, 

igualmente por organização das redes sociais, conforme se verifica da 

imagem abaixo: ... A noticia da referida aglomeração também foi noticiada 

p e l a  i m p r e n s a  l o c a l  c o n f o r m e  s e  v e r i f i c a  i n 

h t t p s : / / w w w . o l h a r d i r e t o . c o m . b r / n o t i c i a s / e x i b i r . a s p ?  E s s a s 

AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS acima citadas ocorreram sem qualquer 

controle e atuação do Estado de Mato Grosso, através de sua polícia 

militar, seja pelo Município de Cuiabá, através de seus agentes de trânsito, 

apesar de tal tipo de ajuntamento de pessoas estar proibido pelo teor do 

Decreto Estadual Nº 432/2020 e pelo Decreto Municipal 7868 DE 

03/04/2020 (em anexo – docs. 01 e 02). Diz expressamente a norma 

estadual: Art. 3º Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, 

independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-19, 

ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de pessoas, 

tais como: (...) XII - outros eventos e atividades que demandem 

aglomeração ou reunião de pessoas. A norma local determina o seguinte: 

Art. 31. Fica determinado, pelo período de 06 a 21 de abril de 2020: II - a 

realização de eventos, de qualquer natureza, inclusive os esportivos, 

religiosos e culturais, que eventualmente ensejem aglomeração de 

pessoas. Observe-se portanto, que eventos como os dos dias 17 e 19 de 

abril do corrente ano poderiam ter sido devidamente impedidos DE OFICIO 

pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, para o 

cumprimento de suas próprias determinações estabelecidas nos diplomas 

legais mencionados. O problema das chamadas “carreatas”, de fato, 

AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS, não é desconhecido dos Réus, eis que 

em ocasião anterior o Ministério Público oficiou aos referidos entes 

públicos para que não permitissem o descumprimento das normas de 

saúde pública aplicáveis (docs. 03 e 04, datados de 27 de março do 
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corrente ano). Portanto, em face da inércia dos Réus em questão nas 

ocorrências anteriores e da iminência de mais um, não resta outra medida 

ao Ministério Público que não a judicialização da questão, o que se faz 

através da presente ação civil pública.”, sic, ID 31398581. Ao final, 

requereu, em sede de tutela de urgência: “1) A antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida, da obrigação de fazer consistente, a fim de vedar a 

realização de passeatas, manifestações e/ou carreatas que impliquem em 

indesejável aglomeração de pessoas, em contrariedade às 

recomendações técnicas do Ministério da Saúde e dos órgãos Estadual e 

Municipal vigentes durante todo o período de duração desta pandemia de 

COVID-19; 2) Que o ESTADO - por meio da Polícia Militar - e a Prefeitura, 

por meio de seus agentes de fiscalização, proíbam a aglomeração – 

conforme normativa vigente dos Decretos e normativas já mencionados – 

identificando e autuando administrativa, civil e/ou penalmente aqueles que 

desobedecerem a ordem judicial. 3) Que o ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ façam a devida fiscalização de trânsito nos 

veículos envolvidos nessas aglomerações, verificando se os mesmos, ou 

seus condutores, estão em situação de qualquer violação às normas 

inscritas no Código de Trânsito Brasileiro, lavrando-se as autuações 

pertinentes em cada caso, da mesma forma que ocorrem nas “blitzes” e 

operações comuns; 4) Que os Réus identifiquem os eventuais lideres e 

coordenadores dessas aglomerações, de modo a que possam ser 

apuradas as eventuais responsabilidades legais pelo descumprimento das 

normas de saúde pública violadas por essa concentração indevida de 

pessoas; 5) Que as providências acima mencionadas sejam DECIDIDAS 

EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, EM FACE DE NÃO HAVER EXPEDIENTE 

FORENSE NEM HOJE NEM AMANHA EM FACE DO FERIADO NACIONAL 

DURANTE O QUAL SE ANUNCIOU A “MEGACARREATA”, SERVINDO A 

DECISÃO JUDICIAL DE MANDADO E SE ORDENANDO ESPECIALMENTE O 

IMPEDIMENTO DO EVENTO MARCADO PARA O DIA 21 DE ABRIL DO 

CORRENTE ANO, estendendo-se tal determinação a todos os eventos de 

caráter similar futuros, independentemente de seus organizadores 

específicos; . 6) O rito da presente ação é da Lei n.º 7.347/85, contudo, 

haja vista a previsão de aplicação subsidiária do CPC, requer a dispensa 

da audiência de conciliação e/ou mediação, uma vez que a pretensão 

deduzida não admite composição (inciso II, art. 334, CPC).”, sic, ID 

31398581. A ação foi inicialmente dirigida e distribuída junto ao Juízo da 

Vara Estadual Especializada de Saúde da Comarca de Várzea Grande MT, 

na data de 20/04/2020 (ID 31398581), sendo declinada a competência pelo 

Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande MT, para este Juízo 

Plantonista da Capital em 20/04/2020, às 22:12:13 hs (ID 31403790), 

posteriormente somente em 21/04/2020, às 09:52:51 hs, estes autos 

eletrônicos aportaram no Gabinete Virtual deste Juízo Plantonista, face a 

intercorrência do Sistema PJe, conforme certidão de ID 31403455, verbis: 

“Certifico que, na data do dia 20 de abril de 2020 foi distribuída a ação civil 

pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em desfavor da Prefeitura de Cuiabá e o 

Estado de Mato Grosso, no Plantão Cível desta Comarca de Várzea 

Grande. Foi proferida decisão no ID. 31400104 - às 22h12min, declarando 

a incompetência deste juízo para conhecer, processar e julgar a demanda, 

e determinou imediatamente a remessa dos autos ao juiz(a) plantonista da 

Comarca de Cuiabá-MT, nos termos da fundamentação retro. Em 

cumprimento a determinação, ao tentar realizar a redistribuição da 

demanda verifiquei a ausência de tarefa no Sistema PJE, razão pela qual 

realizei a abertura de solicitação na Central de Atendimento -SDM, 

registrado pelo n. 193449 as 23:40 horas do dia 20/04/2020 e registro de 

nº 450134, as 08:48 horas do dia 21/04/2020. Informo que, o técnico da 

informática plantonista, Sr. Alan Vínicius Fortaleza – Mat. 26.245 entrou em 

contato por meio telefônico às 00:35 horas , tendo orientado a realizar 

novo protocolo da ação no Sistema PJE, haja vista ausência da função de 

redistribuição da ação para o Plantão Judiciário, bem como encaminhou 

pelo e-mail funcional o passo -a - passo. No mais, ao tentar realizar o novo 

protocolo no Sistema PJE o sistema ficou apresentando erro. 

Considerando a urgência do pleito entrei em contato por meio telefônico, 

com o Gestor Plantonista da Comarca de Cuiabá Eduardo José da Costa, 

para informa-lo da existência da ação civil pública e toda a circunstância 

acima apresentada, bem como realizei o envio dos autos pelo e-mail 

funcional para conhecimento. Por fim, após várias tentativas para realizar 

o protocolo no SISTEMA PJE, foi possível realizar o protocolo da ação para 

o Plantão Judiciário da Comarca de Cuiabá/MT, através do n. 

1017468-53.2020.8.11.0002. NADA MAIS. Várzea Grande/MT, 21 de abril 

de 2020. Roseli Aparecida Cáceres - Gestora Judiciário.”, sic. É o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pretende o Parquet Estadual a 

concessão de tutela de urgência, buscando “um provimento jurisdicional 

que assegure o impedimento de aglomerações ilícitas de pessoas, em 

contrariedade as normas de saúde pública.”, sic. Como instrumento da 

pretensão, o Ministério Público Estadual utilizou esta Ação Civil Pública, 

para: “a fim de vedar a realização de passeatas, manifestações e/ou 

carreatas que impliquem em indesejável aglomeração de pessoas, em 

contrariedade às recomendações técnicas do Ministério da Saúde e dos 

órgãos Estadual e Municipal vigentes durante todo o período de duração 

desta pandemia de COVID-19”; ”o ESTADO - por meio da Polícia Militar - e a 

Prefeitura, por meio de seus agentes de fiscalização, proíbam a 

aglomeração”. Fundamenta a pretensão nos Decreto Estadual nº 432/2020 

e no Decreto Municipal nº 7868/2020, os quais vedam e proíbem 

‘aglomeração ou reunião DE PESSOAS’. Da simples leitura das normas 

locais, evidencia-se que as Autoridades dos Poderes Executivos Estadual 

e Municipal não vedaram e/ou proibiram ‘CARREATAS’ ou ‘LOCOMOÇÃO’ 

ou ‘DESFILE EM VEÍCULOS AUTOMOTORES’. Os Decretos acima, 

fundamentos da pretensão Ministerial, referem-se a encontro, reunião, 

ajuntamento, aglomeração, de PESSOAS FÍSICAS, para as suas própria 

proteção individual e, evidentemente, proteção do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que poderá realmente colapsar, em tempos de PANDEMIA 

COVID-19. Isso porque está GARANTIDO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

E INVIOLÁVEL no Art. 5º, caput (v.g., ‘inviolabilidade do direito à liberdade’) 

e incisos XV (v.g., ‘é livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer 

ou dele sair com seus bens’) e XVI (v.g., ‘todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 

prévio aviso à autoridade competente;’) da Constituição da República, o 

direito à LIBERDADE; de LOCOMOÇÃO LIVRE, por todo o território 

brasileiro, de qualquer cidadão, inclusive estrangeiro, aqui residente ou 

não (visitante/turista), bem como de REUNIÃO PACÍFICA, EM LOCAIS 

ABERTOS AO PÚBLICO. São chamadas de claúsulas pétreas essas 

garantias constitucionais, somente uma nova Assembleia Constituinte 

Originária poderá alterar tais direitos fundamentais, que, aliás, estão 

também em Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre 

eles o Pacto de São José da Costa Rica, incidindo ainda o § 2º do Art. 5º 

da Constituição da República (v.g., ‘Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte.’). Por outro lado, evidentemente 

que cumpre a este Juízo Plantonista ADVIRTIR à todos os cidadãos que 

pretendem parcipar livremente da “MEGACARREATA”, prevista para iniciar 

às 15;00 horas de hoje, 21/04/2020, para que NÃO DESÇAM DOS 

CARROS, e USEM MÁSCARA INDIVIDUAL o tempo todo, mesmo dentro 

dos veículos, como exercício de cidadania respeitosa às Autoridades 

Públicas e em proteção à própria saúde individual e coletiva, em tempos de 

Pandemia Mundial COVID-19. Por tais fundamentos, ante o adiantado da 

hora, INDEFIRO o pedido de ‘IMPEDIMENTO DO EVENTO MARCADO PARA 

O DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO’, vindicado pelo Ministério Público 

Estadual na sua exordial, bem como, DEFIRO PARCIALMENTE a Tutela de 

Urgência vindicada nesta Ação Civil Pública, para DETERMINAR A TODOS 

PARTICIPANTES da MEGACARREATA desta data, que SE ABSTENHAM DE 

DESCER DOS VEÍCULOS, sob qualquer pretexto, no início, no curso e no 

final do evento, sob pena de MULTA de R$500,00- (quinhentos reais), bem 

como DETERMINAR A TODOS PARTICIPANTES da MEGACARREATA que 

USEM MÁSCARA INDIVIDUAL, dentro dos veículos, no início, no curso e 

no final do evento, sob pena de MULTA de R$500,00- (quinhentos reais), a 

ser aplicada ao seu motorista, para cada pessoa encontrada dentro do 

veículo sem mascara; e ainda, DETERMINAR à Polícia Militar do Trânsito 

que intercepte qualquer veículo, que esteja participando da 

MEGACARREATA, que esteja conduzindo pessoas sem uso ostensivo de 

máscara individual, fazendo o respectivo BO, em descumprimento ao 

Decreto Estadual nº 432/2020, encaminhando tais BO, no dia seguinte, ao 

Ministério Público Estadual, para as providencias pertinentes. CUMPRA, 

servindo esta decisão de Ofício ao Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, 

para fazer cumprir o Decreto Estadual nº 432/2020, dentro dos limites 

acima, no evento MEGACARREATA desta tarde, 21/04/2020. NOTIFIQUE 

(PJe) o Ministério Público Estadual, através do DD. Subscritor da exordial. 

PUBLIQUE, na forma do § 3º do Art. 205 CPC, inclusive nos meios de 

comunicação social e mídia virtual, para ampla divulgação. A seguir, após 
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o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), DISTRIBUA este PJe e remeta 

À CONCLUSÃO do Juízo competente, para prosseguimento desta ação. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020 – às 12:20:15 hs. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Plantão Judiciário Civil fcoa - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. FIM

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000499-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. D. M. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1000499-31.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: DANYELLE ESPIRITO SANTO PADILHA EXECUTADO: ELTON 

ELIAS DE MOURA PAESANO Vistos etc. Em atenção aos pedidos 

constantes do Id. 29255281, determino a utilização do sistema BACENJUD, 

nos termos do art. 854 do CPC, para verificação de existência de ativos 

em nome de ELTON ELIAS DE MOURA PAESANO, CPF: 701.009.001-78, 

devendo o numerário existente ser indisponibilizado, até o valor de R$ 

19.874,64 (dezenove mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos). 1- Caso haja ativos financeiros em nome do executado, 

servirá como termo de penhora, os formulários de detalhamento: a) 

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu procurador para, 

querendo, expressar-se nos termos do art. 854, § 2º, do Código de 

Processo Civil; b) Intime-se a parte exequente, para que, se manifeste, em 

05 (cinco) dias, a respeito da penhora e/ou bloqueio; c) Não havendo êxito 

no bloqueio de ativos financeiro ou veículos, intime-se a parte exequente, 

para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias; 2- Em sendo negativa as 

buscas, remetam-se os autos ao arquivo provisório, em conformidade com 

o art. 921, III, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013573-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA SILVA ARENA OAB - MT26905/O (ADVOGADO(A))

SAVIO LUIS DA SILVA ALBERNAZ OAB - 805.271.241-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1013573-84.2020.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que realize a 

impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o protocolo 

deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos da devida 

impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio 

dessas correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 

TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 20/04/2020 e 

posteriormente prorrogado até o dia 30/04/2020. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1046659-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ANTONIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046659-80.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERALDA ANTONIA DE SOUSA REQUERIDO: ANTONIO 

MAERCIO DE JORGI Vistos etc. Trata-se de Habilitação de Crédito, 

proposta por Geralda Antônia de Sousa, nos autos de inventário dos bens 

deixados por Domingas Assunta de Jorgi, devidamente qualificadas. 

Buscou a parte autora, a habilitação de crédito judicial de R$ 75.352,13 

(setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e treze centavos)

[1], nos autos de inventário nº. 30140-23.2014.8.11.0041. O espólio foi 

regularmente citado, em 15 de janeiro de 2020, na pessoa do seu 

inventariante[2], contudo, este deixou decorrer, in albis, o prazo fixado 

para resposta, deixando, assim, de opor-se ao pedido de habilitação, 

conforme certificado no id. 30665820. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

pedido de habilitação do crédito existente, em favor de Geralda Antônia de 

Sousa, devidamente atualizado, e determino sua inclusão no inventário, 

para pagamento, com fundamento no art. 642, do Código de Processo 

Civil. Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais. Transitada em 

julgado e, após as formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I. C. 

Cuiabá-MT, 02 de março de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 25061506 [2] Id. 28038070

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1010485-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA JENNEFER DA SILVA BARROS OAB - 024.016.601-94 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1010485-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): I. C. B., 

REPRESENTANTE: PATRICIA JENNEFER DA SILVA BARROS REU: 

FERNANDO DAMIAO DA COSTA Vistos etc. (...) Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, III, letra “b” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo realizado pelas partes, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos. Revogo os alimentos provisórios fixados. Expeça-se ofício 

ao empregador Marajá Refrigerantes, para que promova o desconto do 

valor dos alimentos, nos moldes acordados, diretamente, em folha de 

pagamento do alimentante, depositando-os na conta poupança nº. 

00081628-0, agência 0016, op. 013, da Caixa Econômica Federal, 

titularizada por Isabele Costa Barros, CPF nº. 079.037.771-30. Ciência ao 

ilustre Ministério Público. Transitada em julgado, após as formalidades e 

baixas legais, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação. Sem custas. P.I. C. Cuiabá-MT, 03 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035203-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. L. D. B. (REQUERENTE)

M. R. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. B. (REQUERIDO)

A. C. L. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1035203-36.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que realize a 

impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o protocolo 

deste junto à devida instituição, com a manifestação nos autos da devida 

impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar agilidade no envio 

dessas correspondências que deixarão de ser enviadas pelo Setor de 

Expedientes do Fórum, ante a edição da Portaria-Conjunta nº 249, do 

TJMT, que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, no período de 20.03 a 20/04/2020 e 

posteriormente prorrogado até o dia 30/04/2020. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016305-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RIBEIRO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FIGUEREDO GOMES OAB - MT25715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMAR DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016305-38.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMONE RIBEIRO DUTRA REQUERIDO: JOELMAR DUTRA 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 15 

(quinze) dias, esclarecendo acerca da existência de medidas protetivas 

em seu favor, ainda em andamento, bem como, para que informe a 

numeração do processo, em sendo o caso, sob pena de indeferimento 

(art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016389-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO NOGUEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BOTELHO DE NORIONHA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016389-39.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): AMARILDO NOGUEIRA DE LIMA REU: CRISTIANE BOTELHO DE 

NORIONHA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

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

Partilha de Bens, proposta por Amarildo Nogueira de Lima, em face de 

Cristiane Botelho de Noronha, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 10 de agosto de 

2020 às 12:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida 

de celeridade e economia processual, sirva a cópia da presente decisão, 

como mandado de citação e intimação[1]. Intime-se o autor, para que, em 

05 (cinco) dias, colacione aos autos, sua certidão de nascimento 

atualizada. Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

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

Direito [1] CRISTIANE BOTELHO DE NORONHA: Rua 22, quadra 02, casa 

30, Bairro Santa Terezinha, CEP 78015-140. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035614-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AMORIM REIS OAB - MT12931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA POMPEU CARDOSO (REQUERIDO)

LIA POMPEU DE CAMPOS (REQUERIDO)

LETICIA POMPEU DE CAMPOS (REQUERIDO)

RODRIGO POMPEU CARDOSO (REQUERIDO)

RUITER POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

ROBERTO POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

JURISDICAO VOLUNTARIA (INVENTARIADO)

AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

ALCEU POMPEU DE CAMPOS (REQUERIDO)

ROGERIO POMPEU DALTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AMORIM REIS OAB - MT12931-O (ADVOGADO(A))

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035614-50.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONALD FERNANDES DE CAMPOS INVENTARIADO: 

JURISDICAO VOLUNTARIA REQUERIDO: RUITER POMPEU DALTRO, 

ROBERTO POMPEU DALTRO, AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, 

ROGERIO POMPEU DALTRO, ALCEU POMPEU DE CAMPOS, LIA POMPEU 

DE CAMPOS, LETICIA POMPEU DE CAMPOS, RODRIGO POMPEU 

CARDOSO, CRISTINA POMPEU CARDOSO Vistos etc. Em consonância 

com o parecer do digno Ministério Público –id.31193064, designo audiência 

de conciliação, para o dia 15 de setembro de 2020, às 14:40 horas, a ser 

presidida, EXCPECIONALMENTE, por esta magistrada. Intimem-se, por meio 

dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010189-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DA SILVA BUZAHAR (REQUERENTE)

ADIR BUSAR RAIMUNDO (REQUERENTE)

JORGE DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

TANIA SUELI BUZAR RAIMUNDO (REQUERENTE)

ARLENE BUZAHR NOBREGA (REQUERENTE)

JEOJANE DA SILVA BUZAHR DE FREITAS (REQUERENTE)

SALMA DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

SALIM DA SILVA BUZAHR FILHO (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA BUZAHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA URBANO MATTIAZZO OAB - SP143558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BUZAHR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010189-16.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADIR BUSAR RAIMUNDO, TANIA SUELI BUZAR RAIMUNDO, 

SALMA DA SILVA BUZAHR, JORGE DA SILVA BUZAHR, JEOJANE DA 

SILVA BUZAHR DE FREITAS, SALIM DA SILVA BUZAHR FILHO, SALMA 

DA SILVA BUZAHR, ARLENE BUZAHR NOBREGA, ROBERTO DA SILVA 

BUZAHR, MARIA DE FATIMA DA SILVA BUZAHAR INVENTARIADO: 

JORGE BUZAHR Vistos etc. Trata-se de Sobrepartilha de Bens, proposta 

por Adir Buzahr Raimundo, Tania Sueli Buzahr Raimundo, Salma da Silva 

Buzahr, Jorge da Silva Buzahr, Jeojane da Silva Buzahr de Freitas, Salim 

da Silva Buzahr Filho, Salma da Silva Buzahr, Arlene Buzahr Nóbrega, 

Roberto da Silva Buzahr e Maria de Fátima da Silva Buzahr, visando à 

sobrepartilha de bem deixado por Jorge Buzahr, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, o inventário dos bens deixados por Jorge Buzahr, 

tramitou sob o nº. 0000318-79.1960.8.11.0041 – cód. 302525 (nº. de 

ordem 1775/1960), perante o extinto Cartório do 5º Ofício, nesta Comarca. 

Posteriormente os herdeiros tomaram conhecimento da existência de 

direitos sobre a quota-parte (1/9) do imóvel, localizado na Av. Gov. Pedro 

de Toledo, nº 221, bairro Centro, na Cidade de Birigui/SP, de matrícula nº 

27.903[1], avaliada em R$ 40.182,76 (quarenta mil, cento e oitenta e dois 

reais e setenta e seis centavos). Ocorre que, em se tratando de 

sobrepartilha, impõe-se que seja processada nos próprios autos de 

inventário, cabendo aos interessados o pedido de desarquivamento do 

processo principal, para distribuição ao juízo competente. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

procedam-se às baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. 

Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 29951563.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0027304-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. M. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002100-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO REQUERENTE: JANAINA LETICIA DE 

OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Processo nº. 1002100-38.2019.8.11.00 Vistos. Acolho a emenda 

constante em id. 21992375. Certifique-se quanto à resposta do Oficio ao 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao valor existente na 

conta da falecida Valdelice Quintino de Oliveira. Com o cumprimento, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0015659-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. C. (EXEQUENTE)

R. D. G. S. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. C. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 0015659-60.2011.8.11.0041 ESPÉCIE: 

CUMPRIMENTO SENTENÇA EXEQUENTE: ROSEMAR DA GUIA SILVA 

OLIVEIRA, ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MARCELO PEIXOTO DA CRUZ DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE para em 05 (cinco) dias, a contar do primeiro 

dia útil seguinte ao fim do prazo do edital, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Fica advertido que a ausência de 

providências no prazo acima indicado ensejará na extinção da ação. 

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente Gestora 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041754-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. E. G. (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041754-32.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DAYSE LEITE ALI RÉU: PAOLO EDUARDO GIGLIO Vistos. 

Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade “Post Mortem” c/c 

Reconhecimento de União Estável proposta Deyse Leite Ali em face de 

Paolo Eduardo Giglio. Compulsando os autos, verifico que a autora da 

presente ação objetiva o Reconhecimento da Paternidade post mortem do 

de cujus Eduardo Giglio, contudo, cumpre consignar que as ações post 

mortem devem ser propostas em face de eventuais herdeiros do falecido, 

seguindo a ordem de vocação hereditária (artigo 1.829, Código Civil), 

descendentes, ascendentes, cônjuge, onde os mais próximos excluem os 

remotos. Dessa forma, aos analisar os documentos que acompanham a 

inicial, verifiquei na certidão de óbito do de cujus, que o mesmo deixou 3 

(três) filhos, mas da inicial só consta 1 (um), o que se mostra irregular, ao 

passo que todos os herdeiros devem ingressar a lide. Ainda, cumpre 

esclarecer se o número de filhos constantes na certidão de óbito, inclui a 

autora ou não. Sendo assim, para suprir as dúvidas geradas a este Juízo, 

determino que emende a inicial, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, para sanar as irregularidades, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042184-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

ANNA BEATRIZ GAHYVA DE AQUINO OAB - MT14508-O 

(ADVOGADO(A))

DULCE HELENA GAHYVA OAB - MT7699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1036666-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO SIMOES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036666-13.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE MAGNO SIMOES DE ARRUDA EXECUTADO: 

CARLOS MAGNO DE ARRUDA Vistos. Acolho os autos na forma 

declinada. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Alexandre 

Magno Simoes de Arruda em face de Carlos Magno de Arruda. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não está acompanhada da 

certidão de nascimento ou carteira de identidade do alimentado, 

documento indispensável para propositura da ação. Verifico ainda, que a 

pretensão executória do credor não se fez acompanhada de documento 

indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 320 do CPC, 

qual seja, a planilha de cálculo atualizada do débito a ser executado, 

inclusive com a incidência dos juros de mora (mês/ano). Ademais, também 

não consta dos autos, a comprovação da citação do executado acerca do 

deferimento dos alimentos provisórios. Sendo assim, intime-se a parte 

autora, para emendar a inicial, juntando aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, documento pessoal, planilha de cálculo detalhada e 

atualizada (mês/ano), sob pena de indeferimento da inicial e comprovante 

de citação do executado. Sanada as irregularidades, conclusos. Sirva a 

presente cópia como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1040894-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CLARICE PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MORAES DA SILVA (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040894-31.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): BIANCA CLARICE PINTO RÉU: PAULO CESAR MORAES DA 

SILVA Vistos. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 

art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação 

Revisional de Alimentos proposta do Bianca Clarice Pinto em face de Paulo 

Cesar Moraes da Silva. A inicial possui irregularidades que precisam ser 

sanadas. Compulsando os autos, verifico que a autora acostou título 

executivo judicial em que fora arbitrado verba alimentar em 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo, a ser paga pelo seu genitor. Informou 

ainda, que ao atingir a maioridade, seu genitor cessou o pagamento dos 

alimentos, e assim, continua inadimplente diante da sua obrigação. 

Contudo, no presente feito, a autora pugna pela redução da verba 

alimentar para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sem comprovar 

que houve alteração na necessidade/possibilidade das partes. Ademais, 

verifico que a procuração encontra-se irregular, sem a assinatura da 

outorgante, estando em desconformidade com a norma legal. O art. 654 do 

Código Civil aduz que “todas as pessoas capazes são aptas para dar 

procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a 

assinatura do outorgante.” Assim, para sanar as dúvidas deste Juízo, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, esclarecendo se busca a redução da verba alimentar 

fixada em 35% para 30%, bem como regularize o instrumento procuratório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1047033-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERENTE)

LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERENTE)

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERENTE)

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (INVENTARIANTE)

LIANA MENDONCA LIBRELOTTO (REQUERENTE)

MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERENTE)

HORACIO MENDONCA NETO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO OAB - MT6852-O 

(ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO MENDONCA NETO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (HERDEIRO)

LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA (HERDEIRO)

LIANA MENDONCA LIBRELOTTO (HERDEIRO)
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LEANDRO RODRIGUES DE MENDONCA (HERDEIRO)

 

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

intimar a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos Termos do art. 1.282 da 

CNGC

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0030896-42.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 0030896-42.2008.8.11.0041 ESPÉCIE: EXECUÇAO 

DE ALIMENTOS EXEQUENTE: Y.F.S representado por ALAENE FERREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PEDRO FERNANDES DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA EXEQUENTE para em 05 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil 

seguinte ao fim do prazo do edital, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Fica advertido que a ausência de 

providências no prazo acima indicado ensejará na extinção da ação. 

Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020 Assinado Eletronicamente Gestora 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1047917-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. L. (REQUERENTE)

S. V. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1047917-28.2018.8.11.0041 Vistos. Soely Vieira da Silva Leite e Benedito 

da Silva Leite aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo – 

Id. 25320700. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio 

consensual, para o qual, já não é necessário o decurso de qualquer 

prazo, seja de separação de fato, seja de separação judicial, sendo 

apenas observados os requisitos legais do artigo 731 do Código de 

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

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

requerente deseja voltar a usar o nome solteira qual seja Soely Vieira da 

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

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

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

integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma ressalva é 

necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando a 

propriedade do bem imóvel, visto que foi objeto de partilha em processo de 

inventário número – 7270-09.1999.811.0041 que tramitou na 4° Vara 

Especializada de Família e Sucessões, motivo pelo qual estão 

resguardados eventuais direitos de terceiros. Ademais, não há matrícula 

do imóvel em nome dos requerentes. A matrícula indica que 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel pertence ao pai do requerente e os outros 

50% (cinquenta por cento) aos filhos, dentre eles o próprio requerente, 

por força do inventário. Portanto, terminado aquele inventário, não há mais 

falar em cessão dos direitos, conforme consta dos autos, assinadas pelo 

pai do requerente e pelos irmãos. Não bastasse isso, a transferência 

direta do imóvel, implicaria ofensa ao princípio da continuidade da 

matrícula, nos precisos termos do art. 195 da Lei de Registros Públicos 

(Lei n. 6.015/73). Dessa forma, a partilha acordada neste processo de 

divórcio direto consensual, fica restrita ao campo obrigacional assumido 

pelos requerentes, não sendo possível efetuar diretamente o registro de 

formal em nome de ambos os requerentes, sem a interveniência dos 

demais, que constam como proprietários do imóvel, ou seja, o pai e os 

irmãos do requerente. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

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

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1047917-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. L. (REQUERENTE)

S. V. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1047917-28.2018.8.11.0041 Vistos. Soely Vieira da Silva Leite e Benedito 

da Silva Leite aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo – 

Id. 25320700. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio 

consensual, para o qual, já não é necessário o decurso de qualquer 

prazo, seja de separação de fato, seja de separação judicial, sendo 

apenas observados os requisitos legais do artigo 731 do Código de 

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

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

requerente deseja voltar a usar o nome solteira qual seja Soely Vieira da 

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

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

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

integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma ressalva é 

necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando a 

propriedade do bem imóvel, visto que foi objeto de partilha em processo de 

inventário número – 7270-09.1999.811.0041 que tramitou na 4° Vara 

Especializada de Família e Sucessões, motivo pelo qual estão 

resguardados eventuais direitos de terceiros. Ademais, não há matrícula 

do imóvel em nome dos requerentes. A matrícula indica que 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel pertence ao pai do requerente e os outros 

50% (cinquenta por cento) aos filhos, dentre eles o próprio requerente, 

por força do inventário. Portanto, terminado aquele inventário, não há mais 

falar em cessão dos direitos, conforme consta dos autos, assinadas pelo 

pai do requerente e pelos irmãos. Não bastasse isso, a transferência 

direta do imóvel, implicaria ofensa ao princípio da continuidade da 

matrícula, nos precisos termos do art. 195 da Lei de Registros Públicos 

(Lei n. 6.015/73). Dessa forma, a partilha acordada neste processo de 

divórcio direto consensual, fica restrita ao campo obrigacional assumido 

pelos requerentes, não sendo possível efetuar diretamente o registro de 
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formal em nome de ambos os requerentes, sem a interveniência dos 

demais, que constam como proprietários do imóvel, ou seja, o pai e os 

irmãos do requerente. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

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

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0039445-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cesar Augusto Martins (REQUERENTE)

MARILDES CAMPOS MARTINS RACHIK (REQUERENTE)

ELIETE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONALIZA MARTINS RACHIK OAB - MT13726-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0039445-60.2016.8.11.0041. REQUERENTE: ELIETE LEITE DA SILVA, 

MARILDES CAMPOS MARTINS RACHIK REQUERIDO: ESPOLIO DE 

BENEDITO MARTINS Vistos. Considerando a certidão de id. 31130200, bem 

como que, a composição deve ser incentivada a qualquer tempo, pois é a 

melhor forma de resolver um conflito de interesses, encaminhem-se os 

autos ao CEJUSC para as providências. Registro, porém, que para solicitar 

a audiência, não há necessidade de ir até a Ouvidoria; basta solicitar ao 

juízo. Outrossim, anoto, para orientação do setor competente, que ao 

contrário do que consta cadastrado, o espólio não é réu nesta ação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022761-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REU)

 

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

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1045455-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO OAB - MT20280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GABRIEL ROCHA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MELO DA ROCHA OAB - 040.465.861-09 (REPRESENTANTE)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1045455-98.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOILSON CORREA DA COSTA REQUERIDO: ELIAS GABRIEL 

ROCHA CORREA REPRESENTANTE: VALDIRENE MELO DA ROCHA Vistos. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade proposta por Joilson 

Correa da Costa em face de Elyas Gabriel Rocha Correa representado por 

sua genitora Valdirene Melo da Rocha. Compulsando os autos, verifico 

que o requerente busca o reconhecimento da paternidade, contudo, no id. 

24796612 consta certidão de nascimento do infante, devidamente 

registrado pelo requerente, motivo pelo qual, não vislumbro seu interesse 

processual. O requerente oferta alimentos no valor de 20% (vinte por 

cento) do salário mínimo, valor este, superior ao já fixado em acordo 

homologado na Ação de Alimentos nº. 13202-79.2016.8.11.0041. Sendo 

assim, nos pedidos elencados na exordial, o requerente pugna pelo 

reconhecimento da paternidade com a realização de exame de DNA e 

regulamentação do direito de convivência paterna. Tendo em vista a 

dificuldade deste Juízo de entender qual o interesse buscado pelo 

requerente, ao pugnar pelo reconhecimento da paternidade já reconhecida 

por ele, determino a emenda da inicial, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça qual a pretensão buscada, com a regularização da petição 

inicial, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036142-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS QUEIROZ DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1036142-16.2019.8.11.0041 

Vistos. Matheus Queiroz Duarte e Glaucia Pereira da Silva aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual, pela qual pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e a homologação do acordo – Id. 22703556. É o relatório. 

D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o qual, já não 

é necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação de fato, 

seja de separação judicial, sendo apenas observados os requisitos legais 

do artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é imperioso 

acolher o pedido dos requerentes. A certidão de casamento encontra-se 

acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, 

para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

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

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

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

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

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

postulantes a gratuidade da justiça. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. 

I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036142-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS QUEIROZ DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1036142-16.2019.8.11.0041 

Vistos. Matheus Queiroz Duarte e Glaucia Pereira da Silva aforaram Ação 

de Divórcio Direto Consensual, pela qual pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e a homologação do acordo – Id. 22703556. É o relatório. 

D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o qual, já não 

é necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação de fato, 

seja de separação judicial, sendo apenas observados os requisitos legais 

do artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é imperioso 

acolher o pedido dos requerentes. A certidão de casamento encontra-se 

acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, 

para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

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

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

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

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

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

postulantes a gratuidade da justiça. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. 

I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1046908-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. R. S. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046908-31.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDIRENE GONCALVES FARIAS REQUERIDO: WEVITON 

JOSE RODRIGUES SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio proposta 

por Valdirene Gonçalves Farias Rodrigues em face de Weviton José 

Rodrigues Silva. Verifico que com relação ao pedido de gratuidade 

processual, não consta nos autos a declaração de hipossuficiência da 

autora. Sendo assim, emendem a inicial, nos termos do art. 321 do Código 

de Processo Civil, para que, comprove que faz jus ao benefício da justiça 

gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027717-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA PACHE DE OLIVEIRA DIAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE JESUS DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO EM PDF

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007096-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EILIAN GUSMAO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEBIANA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1007096-45.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EILIAN GUSMAO SANTANA 

REQUERIDO: MARIA BEBIANA DE SANTANA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Eilian Gusmão 

Sant’ana em face de sua genitora Maria Bebiana de Sant’ana. 

Considerando as informações de que a requerida encontra-se acamada 

conforme as informações constantes na inicial, com quadro grave de 

Parkinson Avançado, Disfadiga, Síndrome de Imobilidade com Sarcopenia 

e Bexiga Neurogênica (CID: G20) – id. 29392427, nomeio a requerente 

Eilian Gusmão Sant’ana como sua Curadora provisória. Lavre-se o termo 

de compromisso. Diante do quadro clínico, deixo de determinar a sua 

citação e intimação para audiência de entrevista e determino seja 

procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para 

comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1044153-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NOEMI LEVENTI GUIMARAES (REQUERENTE)

ADEMIR SOARES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL OAB - MT14301-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERRAZ DE ARAUJO (REQUERIDO)

MARIA DE MORAES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1044153-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LILIAN NOEMI LEVENTI GUIMARAES, ADEMIR SOARES 

GUIMARAES REQUERIDO: FLAVIO FERRAZ DE ARAUJO, MARIA DE 

MORAES ARAUJO Vistos. Tendo em vista que o prazo requerido junto ao 

id. 18598354 decorreu em cartório, intime-se a parte autora para 

colacionar aos autos os documentos requeridos na decisão exarada junto 

ao id. 17949420, no prazo legal, sob pena de indeferimento. A propósito, 

registro que a cessão de direitos hereditários somente pode ser feita por 

escritura pública, em cartório de notas; não se faz isso nos autos de 

inventário ou arrolamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060795-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RAQUEL DE SIQUEIRA E SILVA (INVENTARIANTE)

ALEXSANDRA PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDALSO PRUDENCIO DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060795-82.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ALAIDE RAQUEL DE SIQUEIRA E SILVA REQUERENTE: 

ALEXSANDRA PRUDENCIO DA SILVA, ALEXSANDRO PRUDENCIO 

SIQUEIRA ESPÓLIO: JUDALSO PRUDENCIO DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de inventário ajuizada pela cônjuge e os herdeiras de Judalso 

Prudencio da Silva, todos maiores e capazes e que estão representados 

pela mesma advogada, o que evidencia a inexistência de litígio quanto ao 

inventário e a partilha de bens, razão pela qual determino que esta ação 

seja processada na forma do Arrolamento Sumário, previsto no art. 659 do 

Código de Processo Civil, sabidamente mais célere. 2. Nos termos do art. 

617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO a requerente Alaide 

Raquel de Siqueira e Silva para exercer a função de inventariante, 

independentemente de compromisso (Cód. Proc. Civil, art. 660). 3. 

Considerando que não foram apresentados todos os documentos 

necessários para homologação de plano da partilha, determino que a 

petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada 

dos seguintes documentos imprescindíveis para o processamento desta 

ação: I) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas (Municipal, Estadual e Federal); II) certidão de inteiro teor da 

matrícula do imóvel, atualizada; III) certidão negativa de testamento (CNJ, 

Prov. 56/2016). 4. Defiro a gratuidade processual ao Espólio, com a 

ressalva de que o benefício poderá ser revogado a qualquer momento se 

verificado que possui condições de arcar com as despesas processuais. 

5. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015871-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ALVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR AMARO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1015871-49.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: NATALIA ALVES DE JESUS 

EXECUTADO: NADIR AMARO DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por 

Yasmin Vitória Alves Amaro da Silva, representada por Natalia Alves de 
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Jesus em face de Nadir Amaro da Silva Nos termos do art. 523 do novo 

Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, promova-se a penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação da dívida. Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035473-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

MARCIA BARBOSA CAMARGO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DE ACORIZAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1035473-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA MAIA, 

MARCIA BARBOSA CAMARGO MAIA REQUERIDO: CARTÓRIO DE PAZ E 

NOTAS DE ACORIZAL Vistos. Sebastião da Silva Maia e Marcia Barbosa 

Camargo Maia propuseram Ação de Suprimento de Registro Civil, sob os 

argumentos lançados na inicial. Foi proferido despacho, determinando a 

sua emenda, o que foi atendido, requerendo o presente alvará judicial para 

suprimento de lavratura de escritura pública de pacto antenupcial, 

pleiteando a lavratura da escritura pública de pacto antenupcial faltante 

concernente a certidão de casamento, já que por oportunidade do 

casamento, foi escolhido o regime da comunhão de bens, contudo, por 

razão desconhecida, o pacto antenupcial não foi lavrado, situação que 

precisa ser resolvida. Assim, pede que seja determinada a expedição de 

alvará, para a lavratura do aludido documento, mantendo-se inalterado o 

regime de bens escolhido à época do matrimônio (comunhão de bens). O 

ministério Público declinou seu interesse no feito, id 19326497. É o breve 

relatório. D E C I D O. Pretendem os requerentes a confirmação do regime 

de bens escolhido quando do casamento (21.03.1992), a saber, regime da 

comunhão universal de bens, destacando que, na época, não lhes foi 

exigida a escritura de pacto antenupcial. O artigo 258 do Código Civil de 

1916 previa como regra para o casamento, o regime da comunhão 

universal de bens. Contudo, a Lei nº 6.515/1977, em seu artigo 50, alterou 

aquele dispositivo legal, e tornou a comunhão universal de bens um regime 

excepcional, que exige convenção prévia, já que o regime da comunhão 

parcial de bens, passou a ser a regra, que foi mantida pelo Código Civil de 

2002, em seu artigo 1.640. As partes casaram-se em 21.03.1992. Porém, 

não se sabe o motivo, não foram observadas pelo Sr. Oficial do Registro 

Civil de Pessoas Naturais, as novas disposições legais, que impunham a 

lavratura de pacto antenupcial, por escritura pública, sob pena de valer o 

regime legal de bens que passara a ser o da comunhão parcial. Porém, os 

requerentes sempre se comportaram como se tivessem casados pelo 

regime da comunhão universal de bens, sendo que tal regime é o que 

consta na certidão de casamento acostada ao id 10812847. Ora, se com a 

vigência do Código Civil de 2002, passou a ser permitida, inclusive, a 

alteração do regime de bens do casamento (artigo 1.639, § 2º), 

prestando-se a sentença judicial a, quando o regime necessita, suprir o 

próprio pacto, que dirá então da possibilidade da manutenção do pacto 

escolhido à época, como ocorre no caso. Vejamos a redação do art. 

1.639, do Código Civil: Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado 

o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. (...) § 

2o É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial 

em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. No caso em tela, 

o que se pretende é que a presente decisão supra a ausência de pacto 

antenupcial para considerar válido e eficaz o regime de comunhão de 

bens que restou devidamente registrado na certidão de casamento, com 

base no qual as partes se comportaram perante terceiros até a atualidade, 

porque sempre tiveram como válido o pacto por elas estabelecido, 

situação que afasta qualquer alegação de prejuízo por outrem. Desse 

modo, reafirmo que, se é possível alterar-se o regime de bens do 

casamento, evidentemente, também é plenamente possível a confirmação 

do regime adotado, devidamente descrito no Registro Civil de Casamento 

dos postulantes. Nesse sentido, lanço mão do recente Julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE PACTO ANTENUPCIAL. PRETENSÃO DE FAZER 

PREVALECER O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL, CONSTANTE DA 

CERTIDÃO DE CASAMENTO, EMBORA AUSENTE PACTO ANTENUPCIAL. 

PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Caso em que os cônjuges pretendem 

fazer prevalecer o regime da comunhão universal, constante da certidão 

de casamento, apesar de ausente pacto antenupcial (que não foi 

elaborado por ocasião da celebração do matrimônio, ocorrida depois da 

entrada em vigor da Lei nº 6.515/77), indicando que elegeram esse regime 

quando do casamento. 2. Deve ser mantida a sentença de procedência, 

no sentido do suprimento da ausência do pacto e confirmação do regime 

da comunhão universal de bens, não havendo cogitar, em face disso, de 

prejuízo a interesses de terceiros, já que as garantias de eventuais 

credores serão ampliadas. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 

70079602983, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 21-03-2019) O artigo 109 da Lei nº 

6.015/73, com a renumeração conferida pela Lei nº 6.216/75, prevê a 

possibilidade, nos seguintes termos: Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. No 

caso, não se trata propriamente de restaurar, suprir ou retificar assento 

no Registro Civil, mas tão somente lavrar a Escritura Pública de Paco 

Antenupcial, como peça obrigatória para o casamento realizado sob o 

regime da comunhão universal de bens. Ademais, com o ajuizamento do 

presente feito, os requerentes reafirmaram o desejo de permanecer 

casados pelo regime outrora escolhido. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pelas partes, para deferir a expedição de alvará judicial, 

em favor dos requerentes, para que compareçam perante o Tabelião que 

fez o registro de casamento, para que lavre a devida Escritura Pública de 

Pacto Antenupcial, peça obrigatória no caso, confirmando o regime da 

comunhão universal de bens, optado quando da celebração do 

casamento, nos termos do artigo 109 e seguintes da Lei n.º 6.015/73. 

Transitada em julgado, expeça-se o alvará ao Cartório de Registro Civil de 

Acorizal/MT, a fim de que promova a lavratura da referida Escritura de 

Pacto Antenupcial, com efeitos retroativos à data do casamento, que foi 

realizado pelo regime da comunhão universal de bens, suprindo, assim, a 

sua inexistência, nos termos acima delineados. Após, arquive-se o feito, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. Cuiabá-MT, 17 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012319-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO RAMOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1012319-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JUSSARA LEITE DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: AMANCIO RAMOS DE FIGUEIREDO Vistos. 

Jussara Leite de Figueiredo aforou Ação de Interdição em desfavor de 

Amâncio Ramos de Figueiredo. Na petição de ID. 25165698 foi informado o 

falecimento do curatelado. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a 

notícia de falecimento do curatelado, não resta outra medida que não seja 

a extinção da presente ação, atingida pela perda de objeto. Ante o 
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exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil. Revogo a decisão concessiva da curatela 

provisória. (Id. 13532515) Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 

22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002832-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENAN OLIVEIRA COELHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1002832-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CARLOS OLIVEIRA COELHO 

REU: CARLOS RENAN OLIVEIRA COELHO Vistos. Carlos Oliveira Coelho 

aforou a presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de Carlos 

Renan Oliveira Coelho. Sustenta que foi condenado ao pagamento de 

verba alimentar ao requerido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, mas que agora o filho já não precisa do seu auxílio 

financeiro, tendo em vista que já atingiu a maioridade civil, não 

necessitando mais do pensionamento, o que justifica a propositura desta 

ação. Em id. 24023470 o requerido apresentou manifestação concordando 

com os termos da inicial. É o relatório. D E C I D O. Como relatado, o 

requerente formulou pedido de exoneração da obrigação alimentar, 

alegando que seu filho possui maioridade civil. Citado da presente ação, o 

requerido constituiu advogado, e manifestou concordância com o pleito 

inicial, como pode ser visto em id. 24023470. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido declinado inicialmente, para o fim de exonerar o 

requerente do pagamento da verba alimentar ao requerido. Declaro 

resolvido o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Pena que tenha sido necessário 

trabalhar em processo litigioso, pois ao que consta dos autos, esta ação 

poderia ter sido proposta de forma consensual e o processo ter sido 

resolvido mais rapidamente; aliás, se assim fosse, o despacho inaugural, 

em verdade, já teria sido a própria sentença extintiva da obrigação. Digo 

isso, porque o requerido, em nenhum momento ofereceu resistência ao 

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

P. I. C. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021292-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LIBERATO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES OAB - MT22318/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MENEZES DE AMORIM (REQUERIDO)

FERNANDA KAROLINE MENEZES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1021292-59.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO LIBERATO DE 

AMORIM REQUERIDO: LUIZ FELIPE MENEZES DE AMORIM, FERNANDA 

KAROLINE MENEZES DE AMORIM Visto. Benedito Liberato de Amorim 

aforou a presente Ação de Exoneração de Alimentos em face de 

Fernanda Karoline Menezes de Amorim e Luiz Felipe Menezes de Amorim. 

Sustenta que é avô paterno dos requeridos, e que fora condenado ao 

pagamento de alimentos aos mesmos nos idos de 2003, na ordem de 01 

(um) salário mínimo mensalmente. No entanto, assevera que deixaram de 

existir os motivos justificadores da verba alimentar, já que os requeridos 

há muito, adquiriram a maioridade civil, e já tiveram tempo mais que 

suficiente para a preparação acadêmica. Na decisão inicial (ID n. 

4464376), foi deferida parcialmente a antecipação de tutela, para o fim de 

suspender os pagamentos da verba alimentar, e determinada a citação 

dos requeridos. Os requeridos foram devidamente citados, como pode ser 

visto nas certidões de id 4770091 e 10843810. Contudo, deixaram 

transcorrer o prazo lega sem apresentar defesa (ids 6821787 e 

11772139). O autor manifestou pela decretação da revelia, e posterior 

julgamento do feito. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, com base na 

certidão aportada sob o n. 11772139, decreto a revelia dos requeridos. 

Com efeito, a revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados, sendo afirmado na exordial pelo requerente, avô dos 

requeridos, que os netos possuem condições de prover o seu sustento, 

inclusive, que o requerido Luiz Felipe (26 anos), já vive em união estável, e 

que a requerida Fernanda, quando da distribuição da ação (2016), já tinha 

27 (vinte e sete) anos, e além de cursar Direito no Centro Universitário de 

Araras, com carga horária de meio período, tem saídas noturnas 

constantes em lugares com preços mais caros da cidade, e que a principal 

motivação para a fixação do montante dos alimentos no patamar acordado 

na audiência de conciliação, era para o custeio dos estudos dos 

demandados, e que há anos os dois já deveriam ter se formados e 

caminhando com suas próprias pernas. Citados, os requeridos, que já 

atingira, há muito, a maioridade, permaneceram inertes, não contestaram 

os fatos narrados pelo autor, de maneira que se tornaram incontroversos, 

e como tal, são suficientes a ensejar o deferimento do pleito autoral, não 

apenas como efeito da revelia, mas também com base nos documentos 

que acompanham a inicial, que dão sustentação ao pedido. Por fim, é de 

se pontuar que o alimentante é avô dos requeridos, e foi obrigado 

judicialmente a prestar auxílio material aos netos, o que vem fazendo 

desde 2003. Assim, conclui-se que os demandados há muito vêm 

recebendo o apoio financeiro por parte do autor, e já tiveram tempo mais 

que suficiente para se prepararem profissionalmente, visando alcançar a 

independência financeira. Ante o exposto, julgo procedente o pedido 

declinado inicialmente, para o fim de exonerar o requerente do pagamento 

da verba alimentar aos requeridos. Declaro resolvido o mérito do 

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

Desnecessária a expedição de ofício à empregadora, posto que em razão 

da decisão inicial, os descontos já foram cessados. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Condeno os requeridos ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez) 

por cento sobre o valor atribuído à causa. P. I. C. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007352-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. C. C. (EXEQUENTE)

CRISTINA COSTA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1007352-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: A. V. C. C., CRISTINA COSTA 

DE ARAUJO EXECUTADO: ALEXANDRE DA CUNHA Visto. Cuida-se de 

ação de execução de alimentos em que a parte exequente informou que o 

débito foi quitado, e requereu a extinção do processo. É o relatório. D E C I 

D O. Considerando que o débito foi quitado (id. 25843976), DECLARO 

RESOLVIDO o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se com a liberação do valor penhorado 

eletronicamente (id. 21033411) nos autos, e ainda, com necessário à 

baixa do protesto. Promova-se com a liberação dos valores referente ao 

FGTS (id. 25268283), por meio de transferência à conta indicada em id. 

25843976. Dê-se vista ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1044860-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ENIRDES DOS SANTOS SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)
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IRACI MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1044860-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITA ENIRDES DOS SANTOS SENA REQUERIDO: 

EGIDIO RODRIGUES DOS SANTOS, IRACI MARIA DOS SANTOS Vistos. 

Bendita Enirdes dos Santos Sena, Juyde Antonina dos Santos Almeida, 

Neide Maria Santos Polatto de Camargo, Clarice dos Santos Oliveira, Eliete 

dos Santos, Darico dos Santos, Odiles dos Santos e Josino Rodrigues dos 

Santos propuseram Ação de Inventário pelo rito de Arrolamento Sumário 

em razão do falecimento de Egidio Rodrigues dos Santos, que faleceu em 

07.11.2018, era viúvo de Iracy Maria dos Santos, deixou 08 (oito) filhos e 

um imóvel a inventariar, razão pela qual postularam a homologação da 

partilha em partes iguais entre os herdeiros como consta na inicial. A ação 

foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 17973112, que 

determinou o processamento em conjunto do inventário de Iracy Maria dos 

Santos, deferiu a gratuidade processual, bem como a emenda da inicial. 

Na movimentação junto ao id. 18984855 fora procedida a emenda com a 

juntada dos documentos dos ids. 18984860, 18984862, 18984865, 

18984868 e 18984870. É o breve relatório. D E C I D O. Trata-se de Ação 

de Arrolamento Sumário em que foi apresentado esboço de partilha. 

Inicialmente, embora não tenha sido apresentado acordo assinado pelos 

herdeiros, os quinhões estabelecidos no esboço contido na petição inicial 

foram formulados em conformidade com o disposto no art. 2.017 do 

Código Civil, observando-se a maior equidade possível, pelo que é 

juridicamente possível o seu acolhimento, uma vez que não há qualquer 

renúncia, cessão ou doação de direitos hereditários, motivo pelo qual não 

representa prejuízo a qualquer dos interessados. No mérito, foi 

comprovada a inexistência de débitos fiscais, com a juntada das certidões 

negativas de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal) em nome dos 

inventariados nos ids. 17202137, 18984860, bem como comprovaram a 

inexistência de testamento em nome dos falecidos com a juntada das 

certidões do id. 18984860. Com relação ao recolhimento ou da isenção do 

ITCD, consoante o disposto no art. 659, §2º, do Novo Código de Processo 

Civil, deverá ser lançado administrativamente, impondo-se a expedição do 

formal de partilha sem que se exija a sua comprovação. Nesse sentido, 

segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) No 

mesmo sentido é uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, a exemplo do julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO 

COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO DOS GENITORES DOS HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL 

À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM 

DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS DEMAIS BENS. CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. 

DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA PELO NOVO CPC. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do processo do inventário sob 

o argumento de que há dívida de IPTU referente a imóvel que sequer 

consta do acervo patrimonial do espólio, porque vendido ainda em vida 

pelo autor da herança, e sobre o qual há processo administrativo em 

tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma definição, em que se pleiteia 

a compensação da referida dívida tributária com precatório. 2. Conforme 

disciplina o artigo 659, § 2º do novo Código de Processo Civil, após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 2. A 

regra contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional foi excepcionada 

pelo art. 659 do Código de Processo Civil, na medida em que, apesar de 

ser oriunda de lei complementar, possui natureza de norma processual e 

não tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Acórdão 

n.1098230, 07173352920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS 

SANTOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no 

PJe: 30/05/2018. Grifado) Com efeito, o formal de partilha deverá ser 

expedido e, após, intimada a Fazenda Pública Estadual para que promova 

o lançamento administrativo do tributo. Vale observar que, nos termos do 

art. 305 da Lei n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o 

recolhimento do ITCD deverá ser fiscalizado pelo notário responsável pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, no momento do registro do formal de 

partilha. Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de Inventário 

na forma de Arrolamento Sumário do espólio de Egidio Rodrigues dos 

Santos e Iracy Maria dos Santos, nos termos do esboço de partilha 

constante na inicial, para atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus 

respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o formal de 

partilha. Após, dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual, a fim de que, 

nos termos do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil, efetue a 

verificação do recolhimento dos tributos e efetue o lançamento 

administrativo de tributos, por venturas incidentes. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013976-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA CONCEICAO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sebastião dos Santos Ribeiro (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1013976-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JESSICA DA CONCEICAO 

RIBEIRO EXECUTADO: SEBASTIÃO DOS SANTOS RIBEIRO Visto. Trata-se 

de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço por ela 

informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi intimada 

por edital, e mesmo assim permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. 

Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo. 

Entretanto, nos termos do art. 77, inciso V e do art. 274, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, é dever das partes informar e manter o 

endereço atualizado nos autos, obrigação que não foi observada pela 

parte autora. Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi 

efetivada por edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também 

menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “1. 

Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h. 2. 

“A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a 

sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, 

deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

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

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

Publicado no DJE 10/03/2017). Logo, frustrada a intimação por carta e 

promovida a intimação por edital sem que a parte autora promova o 

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

do exposto, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de abril de 
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2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1006728-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BARROS ZAROUR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT12336/O-O (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT12716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERIS ABDALLA ZAROUR NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1006728-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LAIS BARROS ZAROUR 

EXECUTADO: FERIS ABDALLA ZAROUR NETO Visto. Cuida-se de ação 

em que a parte autora foi intimada pessoalmente para promover o regular 

andamento do processo, porém não houve manifestação. É o relatório. D E 

C I D O. Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o 

regular andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1037532-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO MARTINS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1037532-21.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DARCY ALVES MARTINS 

REQUERIDO: MURILO MARTINS DE FIGUEIREDO Vistos. Darcy Aves 

Martins, devidamente qualificada, propôs Ação de Autorização Judicial 

postulando providência judicial que a autorize a promover a transferência 

de propriedade de veículo perante o Departamento de Trânsito – 

DETRAN/MT, lá registrado em nome de seu filho, Murilo Martins de 

Figueiredo, falecido em 24.11.2016. Argumenta que o falecido não deixou 

outros bens e descendentes, restando como herdeiros somente seus 

pais, assim, solicita que o veículo seja registrado em nome da requerente. 

Em decisão proferida no id. 24287314, foi determinada a emenda da inicial, 

para a inclusão do herdeiro Celso de Figueiredo (pai do de cujos) no polo 

ativo ou sua renúncia, e também o comprovante de quitação do automóvel, 

tendo em vista que consta alienação fiduciária em favor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., no referido bem – id. 22973420. Foi 

indexada, no id. 28853753, petição requerendo a juntada do instrumento 

de procuração do herdeiro Celso de Figueiredo, bem como o termo de 

quitação emitido pelo Banco Bradesco, (id. 28853761). É o relatório. D E C I 

D O. Cuida-se de pedido de autorização judicial para transferência de 

propriedade do veículo VW/GOL 1.0, Ano/Modelo 2010, placa NJG1862, 

chassi 9BWAA05U2AT214586, que está cadastrado no Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso em nome de Murilo Martins de 

Figueiredo, que faleceu em 24 de novembro de 2016 (id. 22973409), para 

seus únicos e legítimos herdeiros devidamente qualificados nos autos. Em 

face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, para autorizar 

os requerentes, promoverem perante o Departamento de 

Trânsito-Detran/MT o registro do veículo VW/GOL 1.0, Ano/Modelo 2010, 

placa NJG1862, chassi 9BWAA05U2AT214586, em nome da autora Darcy 

Aves Martins, destaco que, deverá ser registrado no documento do 

veículo, no campo denominado observações o direito de 50% (cinquenta 

por cento) do bem, pertencente ao genitor do de cujus Celso de 

Figueiredo, haja vista que, ao emendar a exordial não foi juntado o termo 

de renúncia, apenas instrumento de procuração figurando assim, no polo 

ativo desta ação. Após, expeça-se o alvará, conforme deliberação supra, 

acostando-se a ele fotocópia desta sentença, ou transcrevendo-a 

integralmente. Sem custas, uma vez que foi deferida a gratuidade 

processual (id. 24287314). Transitada em julgado, expeça-se o alvará e 

arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1005886-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA SIQUEIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DOS REIS FREIRE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005886-61.2017.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com Pedido de Tutela Provisória Vistos, etc... Antes de tudo, 

diante do informado/postulado no Id n. 31320679 pelos Requerentes, 

oportunize-se a manifestação do Requerido no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, vista ao Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008529-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. F. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. A. L. (REQUERIDO)

R. H. D. A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1008529-84.2020.8.11.0041 POLO ATIVO:ROGER 

RAPHAEL FERREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR POLO PASSIVO: SILBENE 

MARIA DE ARRUDA LIMA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas- autor, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1062264-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA BASILIO DA SILVA OAB - RN10705-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1062264-66.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:JUCELIA BASILIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELIA BASILIO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas; 

AUTORA, acompanhada do Requerido, e, ainda, de um de seus irmãos 

aptos a exercer o múnus da curatela de seu pai/Requerido., para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Justificação Sala: Justificação Data: 

22/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007996-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1007996-96.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:CAMILO 

HERMOGES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO POLO PASSIVO: A. B. H. D. B. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - AUTOR, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - 4ª VARA FAMÍLIA CUIABÁ Data: 

21/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031865-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT12721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. F. M. E. (AUTOR(A))

R. E. (AUTOR(A))

 

PROCESSO n. 1031865-54.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:GERACI PANG 

MARTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN SANTOS 

DAMACENO POLO PASSIVO: MARCOS ESTRELA SILVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 01/07/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 15 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

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

Processo Número: 1012146-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIGO OAB - MT23734/O (ADVOGADO(A))

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1012146-86.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): ERICK BENICIO SIQUEIRA Parte Requerida: REU: 

CYNDE LAURA SANTANA CARVALHO FINALIDADE: Intime-se 

pessoalmente o Requerente ERICK BENICIO SIQUEIRA, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, instruir os autos com o termo do acordo realizado no 

processo de n. 1006981-58.2019.811.0041, que tramita e/ou tramitou 

perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, desta 

Comarca, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 

1012146-86.2019.8.11.0041 Ação: Regulamentação de Visitas c/c fixação 

de alimentos c/c tutela provisória de urgência. Vistos, etc... Diante da 

inércia dos advogados, Id n. 24567898/27149661, intime-se pessoalmente 

o Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir os autos com o 

termo do acordo realizado no processo de n. 1006981-58.2019.811.0041, 

que tramita e/ou tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, desta Comarca, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo o Requerente 

encontrado para intimação pessoal, intime-o por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir os autos com o 

termo do acordo realizado no processo de n. 1006981-58.2019.811.0041, 

que tramita e/ou tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, desta Comarca, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de 

citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0010874-94.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO ARRUDA PAIXÃO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MARIVALDO ARAUJO PAIXAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EOZIU ARRUDA PAIXAO (HERDEIRO)

CLEDEVALDO ARRUDA PAIXAO (HERDEIRO)

JOÃO VICTOR DOS REIS PAIXÃO (HERDEIRO)

RHAIZA FREITAS PAIXÃO (HERDEIRO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0010874-94.2007.8.11.0041 Parte 

Autora: INVENTARIANTE: ALEKSANDRO ARRUDA PAIXÃO Parte 

Requerida: REQUERIDO: ESPOLIO DE MARIVALDO ARAUJO PAIXAO 

FINALIDADE: INTIMAR JOÃO VICTOR REIS PAIXÃO, PARA NO PRAZO DE 

20 (VINTE DIAS) DIAS REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL, MEDIANTE JUNTADA DE PROCURAÇÃO E 

REQUERER/ESCLARECER E PROVIDENCIAR O QUE MAIS DE DIREITO 

PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, 

CONFORME DECISÃO ABAIXO TRANSCRITO.. DECISÃO: Processo n. 

10874-94.2007 - CÓdigo 291560 AÇÃO Inventário. Vistas, etc... Diante do 

noticiado as fls. 173/175, fixo o prazo do vinte dias para a juntada aos 

autos da certidão referente a comprovação de existência ou não de 

testamento em nome do de cujus, nos termos requerido as fls. 175. No 

mais, observa-se, inclusive consoante parecer ministerial de fls. 176/176v, 

os herdeiros que a época do ajuizamento desta ação eram menores de 
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idade, já alcançaram a maioridade civil. Assim sendo, devera,ainda, no 

prazo acima fixado, ser regularizada a 'representação- processual dos 

referidos herdeiros, fls. 08, mediante a juntada de procuração outorgada 

diretamente por eles e/ou requerer/esclarecer e providenciar o que mais 

de direito para fins de regulariza a tramitação processual. Apos, 

apresentando, ratificando, ou retificando plano de partilha, com a 

indicação dos valores e cota parte de cada herdeiro, voltem OS autos 

imediatamente conclusos para analise quanto ao julgamento/homologação 

ou ulteriores deliberacões, inclusive quanto a possibilidade de conversão 

para arrolamento, arts. 659 e 664 do CPC. Intimem—se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005825-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. A. (EXECUTADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0005825-91.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: FLAVIANE ALMEIDA DE SOUZA Parte Requerida: 

EXECUTADO: JOSENIL CELIRIO DE ARRUDA FINALIDADE: Efetuar a 

intimação EXEQUENTE: FLAVIANE ALMEIDA DE SOUZA, por edital, com 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre (3 comprovante de fls. 64 e 

sobre a proposta de parcelamento, sob pena de extinção e arquivamento, 

conforme decisão abaixo transcrito. DECISÃO: Ação: Cumprimento de 

sentença Vistas, etc... (em correição) Antes de tudo, considerando que 

de acordo o Código de Processo Civil — Lei n. 13.105/2015, em se 

tratando de titulo executivo judicial, a execução deverá ser processada 

Como cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), procedam—se as 

retificações e anotação necessárias. Em seguida, aguarde—se 0 decurso 

do prazo deferido as fls. 77. Apés, considerando que não foi possível a 

intimação pessoal da representante das Exequentes, conforme se verifica 

as fls. 68, proceda—se a intimação da mesma por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre (3 

comprovante de fls. 64 e sobre a proposta de parcelamento, sob pena de 

extinção e arquivamento. Decorrido 0 prazo sem manifestação, 

cumpra—se o Segundo paragrafo do despacho de fls. 77 e da—se vista 

dos autos ao D. Defensor para que este informe se foi procurado para 

manifestar interesse no prosseguimento deste feito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 0042250-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. P. D. C. (EXEQUENTE)

J. T. P. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN CRUZ MARQUES OAB - MT20727-O (ADVOGADO(A))

SIRLENE PEREIRA DA SILVA OAB - 453.472.391-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0042250-83.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JHON THYAGO PEREIRA DA CRUZ, H. K. P. D. C. 

REPRESENTANTE: SIRLENE PEREIRA DA SILVA Parte Requerida: 

EXECUTADO: JOAO BATISTA DA CRUZ FINALIDADE: Intimação da 

genitora do Exequente H. da C.,SIRLENE PEREIRA DA SILVA para no prazo 

de cinco dias cumprir' o determinado as fls. 54, segundo paragrafo, e 

decisão abaixo transcrito, sob pena de extinção.. DECISÃO: Processo n.° 

42250-83.2016.811.0041 Código 1175411 Ação: Cumprimento de 

Sentença Vistos, etc... Constata—se pela certidao de fls. 65 que o 

Exequente Jhon Ehyago Pereira da Cruz foi intimado pessoalmente para 

cumprir o determinado as fls. 62/62v, permanecendo inerte. No referido 

despacho, ainda, determinou K. P. se a intimação pessoal da genitora do 

Exequente H. da C., para cumprir' o determinado as fls. 54, segundo 

paragrafo, contudo, até o momento não fora expedido mandado de 

intimação em seu favor. cumpra—se o determinado as caso não seja 

encontrada intime—a por edital, ultimo paragrafo, sob Sendo assim, fls. 62, 

penúltimo paragrafo, e, para fins ,de intimação pessoal, conforme já 

determinado as fls. 62, pena de extinção. Transcorrido o prazo, sem que 

haja manifestação nos autos, o que devera ser certificado, intime-se o 

Executado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse 

no prosseguimento do feito ou na extinção. Em seguida conclusos para 

deliberação ou extinçâo do feito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038872-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITA EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CEZAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

F. O. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038872-97.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando a manifestação ministerial 

favorável, Id 30030444, defiro, desde já, o pedido de levantamento do 

valor referente à mencionada restituição de imposto de renda do de cujus, 

R$ 5.095,51 (cinco mil noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

com os acréscimos que houver Id 24738433, observando, entretanto, a 

quota-parte pertencente à herdeira menor de idade deverá ser 

assegurado o direito, mediante vinculação relacionada a este processo, 

do referido valor que lhe pertence, depósito em conta única do TJMT. 

Prestação de contas no prazo de quinze dias, e, ainda, para que não 

restem dúvidas, inclusive com a ratificação ou retificação do plano de 

partilha, em uma única peça, indicando/confirmado expressamente os 

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

havendo interesse de incapaz, dê-se nova vista ao Ministério Público, art. 

698 do CPC. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1049020-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ROCHA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA OAB - MT16207/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ROCHA DE SOUSA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1049020-70.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Cuida-se de inventário pelo rito de arrolamento 

simplificado, em face do óbito da de cujus Alice Rocha de Souza, Id 

255670472, tendo como inventariante nomeado o Requerente Luiz Carlos 

Rocha de Souza Campos, Id 25578861, no qual comprovada a inexistência 

de testamento e apresentado o plano de partilha no Id 26358810. Assim 

sendo, para que possa ser dado regular prosseguimento e conclusão ao 

inventário, esclareça Secretaria judicial se fora cumprido na íntegra o 

determinado por est Juízo no Id 25578861 – Pág 1, certificando quanto a 

eventual inércia e/ou providenciando o que ainda necessário, nos 

seguintes termos: (...) “Apresentado, ratificado ou retificado, conforme 

determinado, o plano de partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada 

dos documentos pertinentes, cite(m)-se, o(s) herdeiro(s), não 

representado(s) pelo mesmo advogado do inventariante, e, por edital, se 

for o caso, eventuais interessados/ausentes, nos termos do inciso III do 

art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias.” (...) Às providências, e, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1030548-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZIMAR LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

LEOMAR LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO (REQUERENTE)

TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR CESAR DE CARVALHO (REQUERIDO)

JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030548-21.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, defiro o pedido de dilação de 

prazo formulado no Id 447133 - Pág. 3, para as demais providências 

relacionadas ao processo. No mais, entretanto, antes de qualquer outra 

decisão/determinação, considerando a distribuição deste processo por 

dependência “AO INVENTÁRIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO Nº 

1008316-83.2017.8.11.0041”, Id 21564952-Pág. 1, primeiramente, para 

melhor análise, depois de cumprido o determinado naqueles autos de 

inventário, anteriormente referidos, voltem ambos os processos conclusos 

para análise. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1051263-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BOTELHO DE ALMEIDA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1051263-84.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se no Id 

29810938, a inventariante manifestou irresignada, noticiando que embora 

expedido “ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO - Nº 37/2020, autorizando a parte 

Requerente Sra. ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO, a proceder o 

levantamento/recebimento/saque da importância existente em conta, com 

acréscimos/atualização, se houver, junto ao BANCO DO BRASIL 

depositada em nome do “de cujus” MARIA BOTELHO ALMEIDA DIAS”, a 

instituição financeira estaria se recusando a viabilizar o levantamento do 

valor “de R$ 8.209,42 (oito mil duzentos e nove reais e quarenta e dois 

centavos), conforme extrato retirado no dia 08.01.2020.” Assim sendo, 

pretende a Requerente que a referida instituição financeira seja instada ao 

cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária. Desta feita, diante 

do noticiado e postulado pela inventariante, oportuno observar, desde já, o 

alvará neste caso não se trata de mandado, mas de autorização para 

pratica de um ato que se afirma necessário, em razão de direito não 

resistido, mesmo se houver comprovação de instauração de litigância, a 

princípio, deverá ser utilizada a via judicial adequada para a resolução. 

Neste sentido, aliás, por ora, somente a título de exemplificação, assim já 

se decidiu: “PROCEDIMENTO JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ 

JUDICIAL. LITIGIOSIDADE. Os procedimentos especiais de jurisdição 

voluntária pressupõem inexistência de litígio entre os interessados na 

obtenção da tutela jurisdicional..”(Apelação Cível, Nº 70074554742, TJRS, 

Julgado em: 07-06-2018) De qualquer forma, até para fins de melhor aferir 

a situação noticiada nos autos, e, agilizar eventual resolução, imediata, 

oficie-se ao Banco do Brasil, com remessa de cópia do alvará de Id 

29483744, para melhor compreensão, solicitando informações a este Juízo 

quanto ao alegado não cumprimento, no prazo de cinco dias, sob as 

penas da lei, mormente no que diz respeito à eventual justificativa plausível 

que possa inviabilizar o recebimento/levantamento pretendido pela 

inventariante nomeada nestes autos. Após, oportunize-se a manifestação 

da inventariante no prazo de dez dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para análise conclusiva. Intimem-se e cumpra-se.

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

Processo Número: 1020798-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE PERON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020798-92.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposto por L.P.C.D.M., representado por sua 

genitora, em desfavor de Pedro Paulo Capilé de Miranda Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando inicialmente o 

recebimento das prestações referente ao plano de saúde do período de 

dezembro de 2017 a fevereiro de 2019, sob pena de penhora. Intimado, o 

Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

afirmando que as partes entabularam acordo nos autos da ação revisional 

nº 1029948-34.2018.8.11.0041, e que aquele acordo deixa claro que 

houve a quitação da dívida, requerendo, seja o feito extinto, pelo 

pagamento, Id n. 26187932. Prossegue dizendo, o Executado, que não tem 

condições de pagar referido débito, por estar passando por uma precária 

situação financeira, postulando, ainda, pelo pagamento do valor parcelado, 

conforme proposta apresentada por ele. Por sua vez, o Exequente 

reiterou os argumentos iniciais, afirmou que em momento algum constou do 

acordo homologado que era dada quitação do débito em questão e, ainda, 

requereu o prosseguimento do feito, Id n. 31198050. Parecer ministerial 

acostado no Id n. 31198050, opinando pelo prosseguimento do feito e pelo 

deferimento das medidas expropriatórias postuladas pelo Exequente. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatado o necessário. Decido. Verifico 

que o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, Id 

n. 26187932, ao qual passo analisar. Percebe-se pelo novo acordo 

entabulado entre as partes, Id n. 20120070, que em nenhum momento foi 

dada a quitação integral do débito relacionado ao plano de saúde. Sendo 

assim, sem delongas, entendo que as argumentações do Executado, 

nesse particular, não devem prevalecer, até porque, não se desincumbiu 

do ônus de provar o pagamento da dívida inicial. Ademais, pontuo que a 

alegação relacionada a “precária situação financeira do Executado” não é 

palco para discutir neste procedimento de cumprimento de sentença, 
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vejamos: “...Descabe questionar em ação de execução de alimentos 

questões relativas ao binômio possibilidade e necessidade, pois a 

adequação ou não da verba alimentar somente poderá ser examinada em 

ação de revisão de alimentos, sendo que a obrigação alimentar permanece 

inalterada até que seja lançada nova decisão judicial alterando o valor. 

Recurso provido, em parte”. (Agravo de Instrumento Nº 70076902808, 

TJRS, Julgado em 29/08/2018). A propósito, como fundamento, ainda, 

extrai-se da jurisprudência o seguinte: “ALIMENTOS. DIFICULDADE PARA 

PAGAMENTO... A justificativa, não aceita, deve ser levada ao campo 

próprio de debate, ação de redução ou exoneração de alimentos. E o 

pagamento parcial não impede a ordem de prisão. ORDEM DENEGADA. 

UNÂNIME”. (Habeas Corpus Nº 70074391467, TJRS, Julgado em 

14/09/2017). E mais: “ARGUMENTOS RELATIVOS A DIFICULDADES 

FINANCEIRAS DO EXECUTADO QUE NÃO AFASTAM A PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA, FUNDAMENTADA EM TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE 

FATO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. PRECEDENTES AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70075535237, TJRS, Julgado em 13/10/2017). 

Em sua manifestação prossegue o Executado requerendo seja o débito em 

questão parcelado. Nesse caso, é necessário pontuar que não há como 

acolher a pretensão do Executado, posto que a parte Exequente não 

concorda com seu parcelamento ao requerer o prosseguimento do feito, Id 

n. 28573772. Há, ainda, de se registrar que existe previsão expressa no § 

7º do art. 916 do Código de Processo Civil que o benefício do 

parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de 

sentença. Aliás, neste sentido: “(...) Nos termos do §7º do art.916 do 

CPC/15, tem-se a vedação expressa na norma processual quanto à 

aplicação do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, 

tratando-se de uma moratória legal, somente para os casos de execução 

de título extrajudicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0000.16.093948-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley 

Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/0017, publicação 

da súmula em 08/03/2017)”. Além do que, a prestação alimentícia gera 

para o alimentante o dever de satisfazer as necessidades do alimentando 

que não pode prover-se por si mesmo, fornecendo recursos à 

subsistência e à conservação da vida, seja no campo físico, moral ou 

intelectual. Portanto, não havendo justificativa plausível ao inegável 

inadimplemento do débito a menor de idade, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pelo Executado e, ainda, 

considerando que não houve o pagamento do valor executado em sua 

integralidade o feito merecer continuar. Assim sendo, para fins de 

prosseguimento do feito, acolho o pedido da parte Exequente e, determino 

primeiramente seja realizada a tentativa de penhora junto ao BacenJud, 

nas contas bancárias de titularidade do Executado, de valores quanto 

bastem para a satisfação do débito alimentar. Em caso positivo, baixem-se 

os autos à Secretaria, para as providências referentes à vinculação do 

valor penhorado a este processo, expeça-se auto de penhora e tome a 

Srª. Gestora as providências necessárias. Após, intime-se o Executado 

para oferecimento de defesa/impugnação. Em não ocorrendo, 

certifique-se nos autos. Sequencialmente, vista as Exequentes e, em 

seguida, conclusos. Caso reste negativa, proceda-se a pesquisa e 

penhora de veículos, via Renajud, em nome do Executado. Sendo positiva, 

lavre-se termo de penhora e intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Não ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, 

avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. Caso as duas pesquisas restem 

negativas, intime-se a parte Exequente, através de sua advogada, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão ou extinção do feito, conforme o caso. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043903-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILINA CORREIA LIMA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1043903-98.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de cujus Brasilina Correia 

de Oliveira, Id 24531704, tendo como inventariante nomeada a Requerente 

Maria Lucilene da Silva, Id 24543535, conforme apresentada na inicial e 

ratificada no Id 28943668. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários, incluindo, posteriormente, comprovação de inexistência de 

registro de testamento em nome da de cujus, Id 28943669. É a síntese. 

Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento 

sumário, art. 659 do Código de Processo Civil, por não haver divergência e 

muito menos interesse de incapaz. Desta forma, é possível a imediata 

conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação 

jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) A propósito, assim, também, já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos a partilha/adjudicação, ratificada no Id 28943668, aos fins 

de direito, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância 

ainda de que é requisito para registro o pagamento ou isenção de tributos 

e comprovação da inexistência de débito junto à Fazenda Pública 

(Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662) e da Lei 6015/73, art. 143. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, ao arquivo, com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas, Id 20725536. 

Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017690-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINALDO JOSE DA ROSA OAB - MT0013036A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1017690-26.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Alice Pereira Almeida, em 

desfavor de José Maria de Souza, todos devidamente qualificados nos 

autos, referente às prestações alimentícias em atraso, sob pena de 

prisão. O pedido veio instruído com os documentos necessários à 

propositura da ação. A Exequente noticiou no Id n. 18989890 que o 

Executado adimpliu integralmente o débito alimentar executado. Vieram-me 

os autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. Considerando o 

adimplemento integral do débito alimentar executado nestes autos, 

conforme afirmado pela Exequente, Id n. 18989890, outra medida não se 

impõe-se, senão a extinção do presente, consoante preceitua o art. 924, II 

do CPC: “Art. 924 – Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita”. Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, providenciem-se as 

baixas necessárias e, após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021407-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1021407-46.2017.8.11.0041 Vistos, O pedido de Alvará 

Judicial objetivando levantamento de valores depositados em conta 

bancária de pessoa já falecida, é matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá - MT, para onde 

determino a redistribuição deste feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016648-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

28/09/2017 ÀS 16:30 HORAS NA SEDE DESTE JUÍZO.

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

Processo Número: 1009879-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

22/08/2017 ÀS 15:00 HORAS NA SEDE DESTE JUÍZO.

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

Processo Número: 1031046-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOSE SIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE SIA FILHO (REU)

GABRIELA SIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031046-88.2017.8.11.0041. Vistos, etc. O Alimentante requer seja 

decretada revelia dos Alimentados e o consequente julgamento antecipado 

do mérito com fundamento no art. 355, II, do C.P.C., porque houve o 

transcurso do prazo (ID n.º 11611375). Nada obstante, o procedimento 

que disciplina a presente ação é o previsto na Lei de Alimentos, ou seja, 

se trata de um rito especial, onde, em regra, todos os atos do processo 

devem ser concentrados na audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento. Verifico que até a presente data não foi realizada 

audiência UNA, mas que os requeridos anteciparam a apresentação da 

defesa. Desse modo, não há se falar em revelia. No que diz respeito à 

suposta destinação indevida da pensão alimentícia por parte da genitora 

dos Alimentados, deverá o genitor ajuizar, de forma autônoma, a 

competente ação de prestação de contas. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06/07/2020, às 16:30 

horas, em razão do disposto no parágrafo único do art. 695 do Novo 

Código de Processo Civil[1] . Intimem-se as partes, cientificando o Autor 

para comparecer à audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e a dos requeridos em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderão os 

requeridos contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1019359-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAEL ANDRETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY ANDRETTA OAB - 453.046.531-49 (REPRESENTANTE)

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI STERMER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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1019359-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): THIAGO RAFAEL ANDRETTA 

REPRESENTANTE: MARLEY ANDRETTA REU: MAURI STERMER Vistos, etc. 

Ante a certidão de Id. 31197415, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29/06/2020, às 16:30 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, 

cientificando as partes que para ser intimado, o rol deverá ser 

apresentado com antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário 

entender-se-á que comparecerão independentemente de intimação. 

Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, com a finalidade 

de prestarem esclarecimentos/depoimentos aos autos. Intime - se a parte 

autora para apresentar a conta para deposito da pensão alimentícia. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002383-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BASILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002383-27.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MEIRE RONDON DA SILVA 

REQUERIDO: JAIR BASILIO DA SILVA Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 

31226675, redesigno audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 16/06/2020 às 14:00 horas. Cite-se o requerido, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, o requerido poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1029413-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. P. D. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1029413-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSICLEIDE CANDIDO DOS 

SANTOS REU: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE SA CARVALHO Vistos, etc. 

Ante a certidão de Id. 31185533, redesigno audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 01/07/2020 às 16:00 

HORAS, em razão do disposto no parágrafo único do art. 693 do Novo 

Código de Processo Civil[i]. Intimem-se as partes, cientificando a 

requerente para comparecer à audiência acompanhado de seu advogado 

e testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a 

requerida contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002336-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. S. A. (REQUERENTE)

C. H. S. A. (REQUERENTE)

C. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. L. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002336-53.2020.8.11.0041. REQUERENTE: G. E. S. A., CLEIDIVAN 

SOUZA NASCIMENTO, C. H. S. A. REQUERIDO: DAFFINI RAYANE LEITE 

ALBUQUERQUE Vistos, etc. Ante a certidão de Id. 31187830m redesigno 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

09/07/2020 às 13:00 horas. Cite-se a requerida, por mandado, e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. Intime – se o genitor para que apresente conta 

para o deposito da pensão alimentícia. Notifique-se o Ministério Público 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002037-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002037-76.2020.8.11.0041. REQUERENTE: RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA 

SODRE REQUERIDO: NATHANAEL SODRE SANTOS Vistos, etc. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

09/07/2020 às 13:30 horas. Intimem-se as partes para comparecerem a 
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aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Notifique-se o Ministério Público 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1031046-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOSE SIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE SIA FILHO (REU)

GABRIELA SIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031046-88.2017.8.11.0041. Vistos, etc. O Alimentante requer seja 

decretada revelia dos Alimentados e o consequente julgamento antecipado 

do mérito com fundamento no art. 355, II, do C.P.C., porque houve o 

transcurso do prazo (ID n.º 11611375). Nada obstante, o procedimento 

que disciplina a presente ação é o previsto na Lei de Alimentos, ou seja, 

se trata de um rito especial, onde, em regra, todos os atos do processo 

devem ser concentrados na audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento. Verifico que até a presente data não foi realizada 

audiência UNA, mas que os requeridos anteciparam a apresentação da 

defesa. Desse modo, não há se falar em revelia. No que diz respeito à 

suposta destinação indevida da pensão alimentícia por parte da genitora 

dos Alimentados, deverá o genitor ajuizar, de forma autônoma, a 

competente ação de prestação de contas. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06/07/2020, às 16:30 

horas, em razão do disposto no parágrafo único do art. 695 do Novo 

Código de Processo Civil[1] . Intimem-se as partes, cientificando o Autor 

para comparecer à audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e a dos requeridos em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderão os 

requeridos contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1045621-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. D. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO Por determinação judicial, certifico 

que no ID. 31374167, onde se lê: "Ante a certidão de Id. 31197764, 

redesigno audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia 17/07/2020, às 15:00 horas." LEIA-SE: Ante a certidão de Id. 

31197764, redesigno audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 07/07/2020, às 15:00 horas. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO analista judiciária SEDE 

DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

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

Processo Número: 1017839-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ALMIR SERAFINI em 

face de RAFAELA SOUZA SERAFINI. Em análise junto ao Sistema P.J.E., 

verifico a existência de 02 (dois) processos envolvendo o mesmo objeto: 

i )  Ação  de  Rev i sã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1033113-26.2017.8.11.0041, ajuizada por Rafaela Souza Serafini em face 

de Almir Serafini, cuja citação da parte alimentante se deu em 07.02.2018, 

às 13:18 horas (ID n.º 11673858 dos mencionados autos); ii) Ação de 

Revisão/Exoneração de Alimentos ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini, com citação da alimentada em 07.02.2018, às 

13:51 horas. A presente demanda tem como objeto a exoneração/revisão 

dos alimentos pagos pelo genitor. Desse modo, há de ser aplicado no caso 

em tela o instituto da Litispendência: reprodução da ação anteriormente 

ajuizada (com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido) (art. 

337 do C.P.C.). Ademais, o art. 240 do Código de Processo Civil 

estabelece que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Nesse sentido, tendo sido 

a parte Requerida do Processo n.º 1033113-26.2017.8.11.0041 citada em 

07.02.2018, às 13:18 horas deve ser extinta a presente ação: Ação de 

R e v i s ã o / E x o n e r a ç ã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1017839-22.2017.8.11.0041, ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, 

PROCESSO N.º 1017839-22.2017.8.11.0041, AJUIZADA POR ALMIR 

SERAFINI EM FACE DE RAFAELA SOUZA SERAFINI, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes. Condeno a parte Autora ao pagamento de verba 

honorária o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuída à causa. 

Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017839-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))
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ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ALMIR SERAFINI em 

face de RAFAELA SOUZA SERAFINI. Em análise junto ao Sistema P.J.E., 

verifico a existência de 02 (dois) processos envolvendo o mesmo objeto: 

i )  Ação  de  Rev i sã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1033113-26.2017.8.11.0041, ajuizada por Rafaela Souza Serafini em face 

de Almir Serafini, cuja citação da parte alimentante se deu em 07.02.2018, 

às 13:18 horas (ID n.º 11673858 dos mencionados autos); ii) Ação de 

Revisão/Exoneração de Alimentos ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini, com citação da alimentada em 07.02.2018, às 

13:51 horas. A presente demanda tem como objeto a exoneração/revisão 

dos alimentos pagos pelo genitor. Desse modo, há de ser aplicado no caso 

em tela o instituto da Litispendência: reprodução da ação anteriormente 

ajuizada (com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido) (art. 

337 do C.P.C.). Ademais, o art. 240 do Código de Processo Civil 

estabelece que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Nesse sentido, tendo sido 

a parte Requerida do Processo n.º 1033113-26.2017.8.11.0041 citada em 

07.02.2018, às 13:18 horas deve ser extinta a presente ação: Ação de 

R e v i s ã o / E x o n e r a ç ã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1017839-22.2017.8.11.0041, ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, 

PROCESSO N.º 1017839-22.2017.8.11.0041, AJUIZADA POR ALMIR 

SERAFINI EM FACE DE RAFAELA SOUZA SERAFINI, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes. Condeno a parte Autora ao pagamento de verba 

honorária o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuída à causa. 

Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017839-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ALMIR SERAFINI em 

face de RAFAELA SOUZA SERAFINI. Em análise junto ao Sistema P.J.E., 

verifico a existência de 02 (dois) processos envolvendo o mesmo objeto: 

i )  Ação  de  Rev i sã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1033113-26.2017.8.11.0041, ajuizada por Rafaela Souza Serafini em face 

de Almir Serafini, cuja citação da parte alimentante se deu em 07.02.2018, 

às 13:18 horas (ID n.º 11673858 dos mencionados autos); ii) Ação de 

Revisão/Exoneração de Alimentos ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini, com citação da alimentada em 07.02.2018, às 

13:51 horas. A presente demanda tem como objeto a exoneração/revisão 

dos alimentos pagos pelo genitor. Desse modo, há de ser aplicado no caso 

em tela o instituto da Litispendência: reprodução da ação anteriormente 

ajuizada (com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido) (art. 

337 do C.P.C.). Ademais, o art. 240 do Código de Processo Civil 

estabelece que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Nesse sentido, tendo sido 

a parte Requerida do Processo n.º 1033113-26.2017.8.11.0041 citada em 

07.02.2018, às 13:18 horas deve ser extinta a presente ação: Ação de 

R e v i s ã o / E x o n e r a ç ã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1017839-22.2017.8.11.0041, ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, 

PROCESSO N.º 1017839-22.2017.8.11.0041, AJUIZADA POR ALMIR 

SERAFINI EM FACE DE RAFAELA SOUZA SERAFINI, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes. Condeno a parte Autora ao pagamento de verba 

honorária o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuída à causa. 

Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017839-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ALMIR SERAFINI em 

face de RAFAELA SOUZA SERAFINI. Em análise junto ao Sistema P.J.E., 

verifico a existência de 02 (dois) processos envolvendo o mesmo objeto: 

i )  Ação  de  Rev i sã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1033113-26.2017.8.11.0041, ajuizada por Rafaela Souza Serafini em face 

de Almir Serafini, cuja citação da parte alimentante se deu em 07.02.2018, 

às 13:18 horas (ID n.º 11673858 dos mencionados autos); ii) Ação de 

Revisão/Exoneração de Alimentos ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini, com citação da alimentada em 07.02.2018, às 

13:51 horas. A presente demanda tem como objeto a exoneração/revisão 

dos alimentos pagos pelo genitor. Desse modo, há de ser aplicado no caso 

em tela o instituto da Litispendência: reprodução da ação anteriormente 

ajuizada (com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido) (art. 

337 do C.P.C.). Ademais, o art. 240 do Código de Processo Civil 

estabelece que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Nesse sentido, tendo sido 

a parte Requerida do Processo n.º 1033113-26.2017.8.11.0041 citada em 

07.02.2018, às 13:18 horas deve ser extinta a presente ação: Ação de 

Revisão/Exoneração de Alimentos, Processo n.º 
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1017839-22.2017.8.11.0041, ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, 

PROCESSO N.º 1017839-22.2017.8.11.0041, AJUIZADA POR ALMIR 

SERAFINI EM FACE DE RAFAELA SOUZA SERAFINI, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes. Condeno a parte Autora ao pagamento de verba 

honorária o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuída à causa. 

Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017839-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ALMIR SERAFINI em 

face de RAFAELA SOUZA SERAFINI. Em análise junto ao Sistema P.J.E., 

verifico a existência de 02 (dois) processos envolvendo o mesmo objeto: 

i )  Ação  de  Rev i sã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1033113-26.2017.8.11.0041, ajuizada por Rafaela Souza Serafini em face 

de Almir Serafini, cuja citação da parte alimentante se deu em 07.02.2018, 

às 13:18 horas (ID n.º 11673858 dos mencionados autos); ii) Ação de 

Revisão/Exoneração de Alimentos ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini, com citação da alimentada em 07.02.2018, às 

13:51 horas. A presente demanda tem como objeto a exoneração/revisão 

dos alimentos pagos pelo genitor. Desse modo, há de ser aplicado no caso 

em tela o instituto da Litispendência: reprodução da ação anteriormente 

ajuizada (com as mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido) (art. 

337 do C.P.C.). Ademais, o art. 240 do Código de Processo Civil 

estabelece que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Nesse sentido, tendo sido 

a parte Requerida do Processo n.º 1033113-26.2017.8.11.0041 citada em 

07.02.2018, às 13:18 horas deve ser extinta a presente ação: Ação de 

R e v i s ã o / E x o n e r a ç ã o  d e  A l i m e n t o s ,  P r o c e s s o  n . º 

1017839-22.2017.8.11.0041, ajuizada por Almir Serafini em face de 

Rafaela Souza Serafini. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, 

do Código de Processo Civil RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA DA 

PRESENTE AÇÃO: AÇÃO DE REVISÃO/EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, 

PROCESSO N.º 1017839-22.2017.8.11.0041, AJUIZADA POR ALMIR 

SERAFINI EM FACE DE RAFAELA SOUZA SERAFINI, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita às partes. Condeno a parte Autora ao pagamento de verba 

honorária o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuída à causa. 

Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1027996-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO NOBRE DA SILVA OAB - MT20544/O (ADVOGADO(A))

JOANA D ARC SOARES DE MELO PORTO OAB - MT20306/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRANCISCO DE ALMEIDA HORA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1027996-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): PRISCILA VIEIRA DA SILVA REU: 

MARCELO FRANCISCO DE ALMEIDA HORA Vistos, etc. Tendo em vista 

certidão de Id. 31185504, redesigno audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 01/07/2020, às 15:00 horas, em razão do 

disposto no parágrafo único do art. 695 do Novo Código de Processo 

Civil[1]. Intimem-se as partes, cientificando a representante legal do Autor 

para comparecer à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1020929-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1020929-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NATHANY GOMES DE MORAES 

REU: ELIS GOMES MOUZAYEK Vistos, etc. A parte juntou documentos (Id. 

24925290), mas não especificou o pedido de forma clara. Intime – se a 

parte requerente para esclareça na forma técnica o seu pleito. Cumpra – 

se. Cuiabá, 20 de abril de 2.020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021787-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. C. (REU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1021787-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SILVANA CONCEICAO SEGOVIA 

DE ALMEIDA REU: RONILSON FERREIRA DA COSTA Vistos, etc. Intime – 

se a parte autora para informar no prazo de 05 (cinco) dias o endereço 

atualizado da parte requerida. Após, venham conclusos. Cumpra – se. 

Cuiabá, 20 de abril de 2.020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1019809-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de, intimar a parte autora, por intermédio de sua advogada, para 

comparecer a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 24/04/2017, às 17:45hs, a ser realizada na sede 

deste juízo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018723-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1018723-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCELO FERREIRA DOS 

SANTOS JUNIOR REU: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Determino ao Sr. Gestor que proceda a alteração junto ao Distribuidor a 

Comarca da Capital para que conste que os presente autos continuam 

tramitando como Execução. Intime – se a parte exequente para que se 

manifeste quanto ao pedido da parte executada no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, encaminhe – se os autos ao Ministério Público e venham 

conclusos para decisão. Cumpra – se. Cuiabá, 20 de abril de 2.020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Citação

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

Processo Número: 1031046-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOSE SIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER OAB - MT0009189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE SIA FILHO (REU)

GABRIELA SIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031046-88.2017.8.11.0041. Vistos, etc. O Alimentante requer seja 

decretada revelia dos Alimentados e o consequente julgamento antecipado 

do mérito com fundamento no art. 355, II, do C.P.C., porque houve o 

transcurso do prazo (ID n.º 11611375). Nada obstante, o procedimento 

que disciplina a presente ação é o previsto na Lei de Alimentos, ou seja, 

se trata de um rito especial, onde, em regra, todos os atos do processo 

devem ser concentrados na audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento. Verifico que até a presente data não foi realizada 

audiência UNA, mas que os requeridos anteciparam a apresentação da 

defesa. Desse modo, não há se falar em revelia. No que diz respeito à 

suposta destinação indevida da pensão alimentícia por parte da genitora 

dos Alimentados, deverá o genitor ajuizar, de forma autônoma, a 

competente ação de prestação de contas. Designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06/07/2020, às 16:30 

horas, em razão do disposto no parágrafo único do art. 695 do Novo 

Código de Processo Civil[1] . Intimem-se as partes, cientificando o Autor 

para comparecer à audiência acompanhado de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e a dos requeridos em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderão os 

requeridos contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1029432-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLA QUELLY TSCHOPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELLE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT15405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR NUNES ARAUJO SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1029432-48.2017.8.11.0041* AUTOR: MARLLA QUELLY 

TSCHOPE RÉU: WALDEMAR NUNES ARAUJO SILVA Vistos etc. A 

demanda fora proposta perante esta Vara Judicial, no entanto fora o 

nobre juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões, desta 

comarca, o prolator da decisão que fixou os alimentos em favor da parte 

autora, em ação de n° 1114/2006. Sobre o tema é importante lembrar que, 

o art. 516, II do CPC dispõe: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: ... II. o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” 

Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao insigne 

juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões, desta comarca, 

mediante às devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de 

outubro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020648-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERLI CONCEICAO MACONHAO DE AMORIM (REQUERENTE)

IGOR CINTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERISLAINE DOS SANTOS OAB - RO8672 (ADVOGADO(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de 

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ajuizada por IGOR 

CINTRA FERREIRA e MERLI CONCEIÇÃO MACONHÃO DE AMORIM. 

Informam as partes que realizaram acordo em relação aos alimentos, 

guarda e visitas à filha Sophia de Amorim Cintra Ferreira. Ao final, em 

síntese, requer a homologação do acordo. Com vista dos autos o membro 

do Ministério Público emitiu parecer favorável à homologação do acordo (ID 

n.º 10401073). Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Cientifique-se o Ministério 

Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038399-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARGARETH AZEVEDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO LUCAS PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO ajuizada por MARGARETH AZEVEDO PEREIRA DIAS em favor 

JULIANO LUCAS PEREIRA. No despacho sob ID n.º 26043044 

determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. Em caso de restar 

negativa a intimação pessoal, determinou-se a expedição de intimação por 

edital com a mesma finalidade. Por não ter sido localizada (ID n.º 

27637699), expediu-se edital (ID n.º 28476480), cujo prazo também 

transcorreu in albis (ID n.º 31186059). O membro do Ministério Público 

opinou pela extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. (ID 

n.º 31325145). Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Trata – se de Ação de Interdição ajuizada por Margareth Azevedo Pereira 

Dias em favor Juliano Lucas Pereira. Em que pese ter sido devidamente 

intimada para dar prosseguimento no feito, a parte Autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, DEIXO DE 

RESOLVER O MÉRITO ANTE O ABANDONO DA CAUSA, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes. Deixo de condenar em verba 

honorária, por inexistir litígio. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1032302-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. K. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO PATRICK TAKAKI (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por YUSKI KUBISZESKI TAKAKI, 

representado por sua genitora ELOISA HELENA KUBISZESKI, em face de 

ÂNGELO PATRICK TAKAKI. A parte Autora requer a extinção do feito, 

ante a quitação do débito (ID n.º 18698048). Ante o exposto, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

QUITAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO DE 2.016, MAIO E JULHO DE 

2.017, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes. Condeno a parte Executada ao 

pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor atribuído à causa. Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos 

termos do art. 98, § 3.ºdo C.P.C. Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de 

abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022205-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE SOUZA OAB - 655.417.821-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por RHAFAELLA REGINA VENTURA DE 

CARVALHO, menor representada por sua genitora, Senhora KATIA 

REGINA DE SOUZA, em decorrência do falecimento do Senhor Luciano 

Evaristo de Carvalho. Informam as partes Autoras que recentemente 

tomaram ciência de que o de cujus deixou valores depositados junto à 

Caixa Econômica Federal referente a depósitos bancários do seu salário, 

na quantia aproximada de R$ 3.332,23 (Três mil trezentos e trinta e dois 

reais e vinte e três centavos) nas contas de n°. 26443-0, agência 2295, 

operação 001, e conta nº. 997826060-4, agência nº. 2295. Ao final, em 

síntese, requer: i) a procedência dos pedidos, mediante expedição de 

alvará judicial para levantamento integral das quantias existentes na conta 

do falecido. Ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial: i) 

determinou-se pesquisa Bacejud, para localizar valores em nome do 

falecido; ii) em seguida, a intimação das partes; iii) por fim, determinou-se 

abertura de vista ao Ministério Público (ID n.º 14730285). Resposta à 

pesquisa Bacenjud sob ID n.º 2649686. A Caixa Econômica Federal 

informou que existem R$ 2.716,17 (dois mil setecentos e dezesseis reais e 

dezessete centavos) em nome do falecido (ID n.º 27348971, fls. 05). O 

membro do Ministério Público emitiu parecer favorável ao deferimento dos 

pedidos contidos na petição inicial, mediante decretação da extinção do 

feito com fundamento no art. 487, I, do C.P.C. (ID n.º 30979654). Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de 

Alvará Judicial ajuizada por Rhafaella Regina Ventura de Carvalho, menor 

representada por sua genitora, Senhora Katia Regina de Souza, em 

decorrência do falecimento do Senhor Luciano Evaristo de Carvalho. A 

ação de alvará é procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, VII, do 

C.P.C.), e no caso dos autos todos os interessados integram o polo ativo 

da demanda. Isso porque consta na certidão de óbito do Senhor Luciano 

Evaristo de Carvalho que ele era solteiro e deixou 01 (uma) filha (ID n.º 

1499872, fls. 09), informação esse corroborada pelos documentos 

pessoais da filha menor (ID n.º 1499872, fls. 02). Nesse sentido, todos os 

direitos da menor estão preservados, principalmente porque o membro do 

Ministério Público emitiu parecer favorável ao deferimento dos pedidos 

contidos na petição inicial. Por essa razão, o pleito inicial deve ser 

acolhido. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO INICIAL e determino seja expedido 

alvará Judicial, possibilitando a menor RHAFAELLA REGINA VENTURA DE 

CARVALHO, na pessoa da sua genitora, Senhora KATIA REGINA DE 

SOUZA, saque 100% (cem por cento) dos valores depositados junto à 

Caixa Econômica Federal, contas de n°. 26443-0, agência 2295, operação 

001, e conta nº. 997826060-4, agência nº. 2295, deixados pelo de cujus 

LUCIANO EVARISTO DE CARVALHO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça 

gratuita às partes. Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir 

litígio. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005985-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MELGAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILTON BORGES LEITE OAB - MS15426 (ADVOGADO(A))

JESSICA FERNANDES SANTOS BORGES LEITE OAB - MG169968 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELYSSA KOSEKI DE CAPUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por VINICIUS MELGAR DA SILVA em face 

de MELYSSA KOSEKI DE CAPUA. Informa a parte Autora que realizou 

divórcio consensual, conforme certidão de casamento em anexo. Ao final, 

requer a extinção do feito, ante a perda do objeto (ID n.º 30895954). Ante 

o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes. Deixo de condenar em verba 
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honorária, por inexistir litígio. Cientifique-se o Ministério Público. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007007-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO ARTUR GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO ROMAO GUIMARAES (REQUERENTE)

MARILENE ANASTACIA GUIMARAES (REQUERENTE)

ANISIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT12240-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO ajuizada por ANTÔNIO ROMÃO GUIMARÃES, MARILENE 

ANASTÁCIA GUIMARÃES, ANÍSIO JOSÉ GUIMARÃES e ALÍRIO ARTUR 

GUIMARÃES em favor de Maria José da Silva Guimarães. No despacho 

sob ID n.º 24088780 determinou-se a intimação pessoal da parte Autora 

para dar prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. Em caso de 

restar negativa a intimação pessoal, determinou-se a expedição de 

intimação por edital com a mesma finalidade. A parte Autora foi intimada 

pessoalmente (ID n.º 27295572), cujo prazo também transcorreu in albis. 

O membro do Ministério Público opinou pela extinção do feito com 

fundamento no art. 485, III, do C.P.C. (ID n.º 31325164). Vieram conclusos 

os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de Interdição 

ajuizada por Antônio Romão Guimarães, Marilene Anastácia Guimarães, 

Anísio José Guimarães e Alírio Artur Guimarães em favor de Maria José da 

Silva Guimarães. Em que pese ter sido devidamente intimada para dar 

prosseguimento no feito, a parte Autora deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO ANTE O 

ABANDONO DA CAUSA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Cientifique-se o 

Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0005086-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI FREITAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por VALDINEI FREITAS DE SOUZA em face 

de KEITE BARBOSA DE OLIVEIRA. No despacho sob ID n.º 24422996 

determinou-se a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

do feito com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. Em caso de restar 

negativa a intimação pessoal, determinou-se a expedição de intimação por 

edital com a mesma finalidade. Não foi possível intimar pessoalmente a 

parte Autora (ID n.º 27827941), por isso foi expedida intimação via edital 

(ID n.º 28439516), cujo prazo também transcorreu in albis (ID n.º 

30966291). O membro do Ministério Público opinou pela extinção do feito 

com fundamento no art. 485, III, do C.P.C. (ID n.º 31235372). Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de 

Divórcio Litigioso ajuizada por Valdinei Freitas de Souza em face de Keite 

Barbosa de Oliveira. Em que pese ter sido devidamente intimado para dar 

prosseguimento no feito, a parte Autora deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO ANTE O 

ABANDONO DA CAUSA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

Condeno a parte Autora ao pagamento de verba honorária no equivalente 

a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Entretanto, a obrigação 

ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique-se o 

Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1055733-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN CARDOSO SOARES (REQUERENTE)

APARECIDA CARDOSO SOARES (REQUERENTE)

WENDERSON CARDOSO SOARES (REQUERENTE)

JONATHAN CARDOSO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HOLANDO SOARES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1055733-61.2019.8.11.0041. REQUERENTE: APARECIDA CARDOSO 

SOARES, YASMIN CARDOSO SOARES, WENDERSON CARDOSO 

SOARES, JONATHAN CARDOSO SOARES ESPÓLIO: MANOEL HOLANDO 

SOARES Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL 

interposto por APARECIDA CARDOSO SOARES, YASMIN CARDOSO 

SOARES, WENDERSON CARDOSO SOARES e JONATHAN CARDOSO 

SOARES, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância correspondente PIS e FGTS, junto à Caixa Econômica Federal, 

em nome do senhor MANOEL HOLANDO SOARES, falecido em 10 de 

novembro de 2009. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido, sendo informados nos autos a existe de valores em 

relação ao PIS e FGTS. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada 

na inicial comprova que a senhora APARECIDA CARDOSO SOARES, 

YASMIN CARDOSO SOARES, WENDERSON CARDOSO SOARES e 

JONATHAN CARDOSO SOARES, é viúva e filhos do senhor MANOEL 

HOLANDO SOARES, conforme certidão de óbito e documentos nos autos. 

Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor dos Requerentes a fim de que efetue os saques dos valores na 

porcentagem de 50 % (cinquenta por cento) para a viúva senhora 

APARECIDA CARDOSO SOARES e, 16,66% para os herdeiros YASMIN 

CARDOSO SOARES, WENDERSON CARDOSO SOARES e JONATHAN 

CARDOSO SOARESR, conforme valores informados pela Caixa Econômica 

Federal nos autos, em nome do falecido MANOEL HOLANDO SOARES 

(CPF nº 411.985.731-04). Transitado em julgado certifique – se e arquive – 

se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 22 

de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1009467-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. N. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS OAB - MT27694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. B. (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009467-79.2020.8.11.0041 NNos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 31424093, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008549-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA RAMOS FREITAS KABALAN SALLOUM GHANEM (REQUERENTE)

CAROLINA RAMOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008549-12.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31342016 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando as interessadas Melina Ramos 

Freitas Kabalan Salloum Ghanem e Carolina Ramos Freitas, a realizarem o 

levantamento de 37,5% para cada uma, dos valores deixado pelos 

falecidos e, ainda, autorizar o n. causídico a levantar o percentual de 25%, 

relativo ao destaque dos honorários contratuais, postulado no ID. 

30355958, conforme preconiza o artigo 22, § 4º do Estatuto da OAB. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se as contas declinadas no feito. Custas e despesas pelas 

interessadas, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita a que fazem jus, e, ora concedo, por 

preencherem os requisitos legais e diante do valor objeto de levantamento. 

Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032061-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. M. (EXEQUENTE)

T. K. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032061-92.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31335032 - "VISTOS, ETC. Considerando a planilha de cálculo 

apresentada no ID. 29183471, intime-se o executado para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento das pensões alimentícias em atraso, 

com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária de titularidade da representante legal da 

exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Após, com o decurso do 

alusivo prazo, volvam-me, conclusos para análise dos pedidos formulados 

no supramencionado petitório. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências." Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009349-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009349-31.2017.8.11.0002 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à 

decisão de ID 31358785, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA 

a fim de, querendo e no prazo legal, se manifestar e, após, para colher o 

parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039969-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039969-69.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31314675 - "VISTOS, ETC. Não obstante a decisão de ID. 26263887, tenha 

esclarecido que nestes autos, prosseguem as prestações alimentícias 

relativas aos meses de Setembro/2018 à Novembro/2018, bem como as 

parcelas vincendas, ou seja, as que se venceram no curso do processo, 

verifico que o memorial apresentado no ID. 27652663, encontra-se 

equivocado, porquanto não fora mencionado na alusiva petição as 

pensões alimentícias consecutivas ao ajuizamento da demanda. Desta 

feita, determino que se renove a intimação da parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o alusivo demonstrativo de cálculo, 

conforme descrito acima. Frisa-se, por oportuno que, na execução de 

alimentos em trâmite neste juízo, sob o rito da expropriação de bens sob o 

nº. 10339971-39.2018, deverá ser postulado o débito alimentar vencido 

anterior à Setembro/2018, a fim de evitar tumulto processual e duplicidade 

na cobrança. Na sequência, com encarte do novo memorial de cálculo, 

intime-se o executado para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento das pensões alimentícias em atraso, com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária de titularidade da representante legal da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Após, com o decurso do alusivo prazo, 

volvam-me, conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 22 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010794-14.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

KLEO ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

NILMA GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

César Gilioli OAB - MT6696-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)
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JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0010794-14.1999.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31258503 - "VISTOS, ETC. Considerando o memorial de cálculo atualizado 

apresentado no ID. 27285935, intimem-se os executados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento do saldo remanescente 

em atraso, sob pena de bloqueio de valores. Após, manifeste-se a parte 

exequente em prosseguimento. Sem prejuízo, autorizo o levantamento dos 

valores depositados nos autos, em favor da exequente, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para tanto. Às providências." Cuiabá/MT, 22 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011226-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. M. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, se manifestar em prosseguimento do 

feito. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019539-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR DE JESUS MODESTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0019539-21.2015.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0007459-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. T. (EXEQUENTE)

E. M. R. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO(A))

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0007459-98.2010.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31313105 - "VISTOS, ETC. Ante o teor do ofício de ID. 26070079, 

manifeste-se a parte exequente em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências." Cuiabá/MT, 22 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026466-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FURQUIM BRUNNER (REQUERENTE)

LOIRCE CAMARGO FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026466-44.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31357808 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que, o INSS 

noticiou no ID. 24009802, que além da interessada Loirce Camargo 

Brunner, o extinto também possuia como suas dependentes habilitadas 

junto ao INSS, Vitória Márcia Brunner e Leticia Márcia Brunner. Desta feita, 

intime-se a interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

habilite as alusivas dependentes, ou, ainda, acoste termo de renúncia nos 

autos das mesmas, haja vista que, acaso não seja regularizada a situação 

apontada, será liberado em favor da interessada Loirce apenas a quota 

parte que faz jus e não a integralidade do saldo existente. Por outro lado, 

ante o teor da petição de ID. 30860935, reitere-se a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre eventuais valores depositados em favor do falecido, 

devendo acompanhar o referido expediente a petição suso mencionada. 

Por conseguinte, expeçam-se ofícios às instituições financeiras, Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco S.A, para que depositem 

judicialmente os valores encontrados na pesquisa realizada no ID. 

22069583. Consigne, nos mencionados expedientes que, sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder 

com a vinculação dos valores. De outro viés, tendo em vista que, para o 

deslinde da ação é indispensável o implemento das deliberações 

supramencionadas, indefiro o pedido de levantamento antecipado de 

valores depositados no feito formulado no ID. 30860935. Às providências." 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016566-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMORIM AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRA PINTO DE AMORIM SIECOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016566-03.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, considerando as 

normativas trazidas nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, 

impulsiono os autos para intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte 

REQUERENTE a fim de imprimir o documento (Alvará de Curatela 

Provisória) diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte interessada e 

peticionando no feito informando a realização do procedimento. Cuiabá/MT, 

22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014334-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO BARRETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUZA BENEDITA DE PAULA BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

EMAQUECIELE DE PAULA BARRETO (RECONVINDO)

MARIA MARTA DE BRITO (RECONVINDO)

EVANDISO DE PAULA BARRETO (RECONVINDO)

EMERSON DE PAULA DE BRITO (RECONVINDO)

EDILMARA DE PAULA BARRETO (RECONVINDO)

BENEDITO ANACLETO DE BRITO (RECONVINDO)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0014334-74.2016 VISTOS, ETC. Após consulta ao sítio 

eletrônico https:// internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo.asp 

constatei que houve o registro de baixa de alienação fiduciária informado 

pela BV Financeira SA Cred. Financ e Invest., de maneira que o veículo 

estaria apto para ser transferido ao inventariante, consoante sentença 

exarada nos autos, ID. 23858532. Em decorrência, autorizo ao Sr. 

Sebastião Lucio Barreto a realizar a transferência de titularidade do 

veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Renavam 00197082688, placa 

JHH1791, para o seu nome, conforme acordado nos autos. Caso tenham 

valores em aberto, tais como IPVA e licenciamento, ficam ressalvados os 

órgãos (DETRAN, SEFAZ) realizar as cobranças necessárias a fim de 

efetivar a transferência do referido bem. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias até que sejam arquivados os autos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005726-15.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Neide Teodoro da Silva (AUTOR(A))

Francisco de Assis da Silva (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

ROSIMARY FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

ANA MARIA FERREIRA DE LIMA COSTA (AUTOR(A))

Ursulina Roberta de Lima (AUTOR(A))

CARLOS FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA (DE CUJUS) (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0005726-15.2001 VISTOS, ETC. Preliminarmente, determino 

que sejam realizadas as anotações pertinentes quanto a habilitação da 

nova patrona representando os requerentes Ursulina, José, Edson, 

Carlos, Rosimary e Ana Maria. Outrossim, vislumbro que os interessados 

pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 
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inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuído à causa o valor de R$ 95.452,52 (noventa e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), razão 

pela qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que 

a isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. Prosseguindo, no que atine ao pedido de 

nomeação do Sr. José como inventariante, verifico que não há notícia no 

feito acerca de interposição de recurso da decisão de ID. 23919822, que 

nomeou a companheira do de cujus como inventariante, de maneira que 

mantenho, por ora, a nomeação de outrora. Lado outro, relativamente ao 

petitório de ID. 28116817, vislumbro que o peticionante pretende o 

levantamento de valores referentes a contratos de honorários 

advocatícios que afirma ter sido prestados aos contratantes. Em 

contrapartida, consoante ID. 31077654, os contratantes afirmam que nada 

devem ao n.advogado. Desta feita, tendo em vista que compete a esta 

unidade judiciária Especializada, “Processar e julgar os feitos referentes à 

família e sucessões e conhecer das causas relativas a menores, nos 

casos previstos no Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 

13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem 

nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. de Família e 

Sucessões.”(Resolução TJ-MT/OE nº02 de 28 de março de 2019), bem 

assim considerando as disposições contidas no art. 612 do CPC, o juízo 

do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos 

relevantes estejam provados por documento, só remetendo à vias 

ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Diante do 

acima externado, considerando a necessidade de dilação probatória para 

o deslinde da situação narrada na petição de ID. 28116817, remeto-os às 

vias ordinárias. Noutro norte, determino a intimação da inventariante 

nomeada na decisão de ID. 23919822, para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, realize o cumprimento da aludida determinação, sob pena 

de remoção do encargo. Caso a inventariante, intimada por meio do 

patrono que a representa, não cumpra a decisão supra, determino, desde 

já, a sua intimação pessoal, para que, inclusive, tome conhecimento 

acerca de sua nomeação como inventariante, assim como cumpra o 

outrora deliberado. Por fim, expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão de ID. 23919822. Às 

providências. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008626-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL CANAVARRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELIZABETH CRESTINA BRITO ARRUDA (REQUERENTE)

CELIA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

NEUZA DOMINGA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO OAB - MT12471/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Inventario (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1008626-55.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, tendo em vista a 

petição e documentos de ID. 12524923 e 12526087 e, visando a 

desavolumação excessiva dos autos virtuais, determino a retirada de 

visibilidade dos documentos encartados em duplicidade, inseridos nos IDs 

retromencionados. Prosseguindo, compulsando os autos, vislumbro que 

fora indicado o endereço da herdeira Maria Aparecida, a fim de que seja 

citada para os termos do presente inventário, bem assim apresentadas 

novas declarações e plano de partilha, ID. 16281597. Lado outro, 

consoante ID. 22442392, a inventariante pleiteia a concessão de 

autorização para a venda de 12 (doze) cabeças de gado, os quais foram 

deixados pelos de cujus. Desta feita, determino a citação da interessada 

supracitada, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras 

declarações e pedido de ID. 22442392, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo que o silêncio indicará concordância, devendo ser procedida a 

intimação da Fazenda Pública, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil,. Não apresentando discordância ou mantendo-se inerte no 

interregno assinalado, defiro, desde já, o pedido de ID. 22442392, e, 

determino a expedição de alvará a fim de autorizar a inventariante a 

proceder com a venda de 12 (doze) cabeças de gado por valor não 

inferior ao de mercado. Consigne, ainda, no referido alvará, que a 

autorização terá o prazo de validade de 60 (sessenta) dias e que o valor 

auferido com a venda deverá ser depositado na Conta Única do Poder 

Judiciário, com comprovação nos autos, sob pena de invalidação do 

negócio efetuado. Comprovado o depósito, adotem-se as providências 

necessárias para a vinculação de valores a uma subconta do presente 

processo. Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento da decisão de ID. 

21914809, uma vez que a inventariante não trouxe ao feito a matrícula 

atualizada do bem inventariado, porquanto o documento de ID. 23519076, 

trata-se de translado de escritura de cessão de direitos hereditários. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012309-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE ALMEIDA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY LUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1012309-03.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o feito foi saneado, sendo determinado que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo a autora 

vindicado pela oitiva de testemunhas, assim como o requerido, o qual, 

ainda, postulou pela colheita do depoimento pessoal da requerente. Em 

decorrência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

julho de 2020, às 15h30, ocasião em que será colhido o depoimento 

pessoal da autora e, na sequência, ouvidas as testemunhas indicadas nos 

autos, no máximo de 03 (três) para cada parte. Frise-se, por oportuno, 

que caberão as partes intimarem as testemunhas que tiverem arrolado, 

observando esta decisão e o disposto no artigo 455 da lei processual, 

inclusive que a inércia na realização da intimação importará desistência na 

inquirição da testemunha indicada. Acaso demonstrado que alguma das 

testemunhas se trata de servidor público, a intimação será feita via judicial, 

devendo ser requisitada perante o chefe da repartição competente, o 

mesmo se aplicando acaso sejam arroladas pela a Defensoria Pública (art. 

357, §4º, IV, do CPC). Também determino a produção de prova 

Documental, as já constantes nos autos e novos documentos, desde que 

observada às restrições insertas no artigo 437 do Código de Processo 

Civil/2015, como também determino aos litigantes que acostem as notas 

fiscais do mobiliário que pretendem partilhar, assim como dos veículos 

automotores, sob pena de não ser realizada a partilha dos mesmos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026788-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALMEIDA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por PABLO ALMEIDA SANTOS a fim de assegurar, 

em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do 

impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas sob a 

competência do Detran/MT, objeto do writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

07 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005883-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LEMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado em 11/02/2019 por DANILO LEMES DA SILVA e 

redistribuído a este juízo em 03/04/2019 por ocasião de prevenção com 

outros autos idênticos distribuídos simultaneamente. Em análise, verifica 

que não houve a triangularização da relação processual até a presente 

data. Ante a realidade processual e da eventual perda do objeto da 

presente ação, por prudência e cautela, determino a intimação da 

impetrante para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento da demanda, pena de anuência e concordância tácita com 

o arquivamento por desistência. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007411-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

autos do processo acima identifricado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016716-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro da Equipe de Apoio (IMPETRADO)

LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Atento às considerações antes mencionadas e às 

especificidades da situação fática processual, a suspensão do ato coator 

da forma pleiteada é medida temerária, ante a presunção de legalidade do 

ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade nominada como coatora, para, querendo, no 

prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o 

disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou 

sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do 

Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 12.016/2009). Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016722-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE PAULO KUCZMARSKI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004492-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERFESON DA COSTA ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pelo autor, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002090-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA & MORAES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043629-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIZZO ABREU CORDEIRO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por MAURIZZO ABREU CORDEIRO DOS SANTOS, a fim de 

assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de 

propriedade do impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas 

sob a competência do Detran/MT, objeto do writ. Por consequência natural 

de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042132-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAM MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito 

dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por 

consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a 

remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa 

necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, 

LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 

105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021745-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOVIARIO PINHEIRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, acolho a preliminar 

incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, revogo a 

liminar e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. PRIC.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000865-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito 

dos débitos municipais e estaduais, objeto deste writ. Por consequência 

natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º 

Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

03 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1025228-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARA FRANCO TORRETT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do 

presente mandamus, a fim de reconhecer a ilegalidade e nulidade do 

Termo de Apreensão e Depósito - TAD nº 1136158-4, objeto deste writ. 

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) 

e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se 

cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 

13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIRLEY ROCHA SANTANA BERTULIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, Ante a apresentação de Embargos 

de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, por prudência e cautela, 

determino a intimação do requerente para, querendo, apresentar as 

contrarrazões dentro do prazo legal, pena da lei. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036243-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por CAIO HENRIQUE PEREIRA a fim de assegurar, em definitivo, a 

emissão do licenciamento do veículo de propriedade do impetrante, sem a 

exigibilidade do pagamento das multas estaduais e municipais, objeto do 

writ. Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001926-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA LEMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico em parte a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por ALEX BARBOSA LEMES, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de trânsito dos 

débitos municipais e estaduais, objeto deste writ. Por consequência 

natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 
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do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º 

Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

03 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023362-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PORTILHO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT25049/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a realidade dos autos, por traduzir a 

soberana manifestação de vontade da parte e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o que faço 

com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem 

custas e honorários. Às providências. PRIC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023362-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PORTILHO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT25049/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO BANCO BRADESCO, acima 

qualificado, do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do 

processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a realidade dos autos, 

por traduzir a soberana manifestação de vontade da parte e para que 

surtam os efeitos legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, 

ambos do CPC. Sem custas e honorários. Às providências. PRIC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035271-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009733-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES CARDOSO DOS SANTOS MORAES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante a realidade dos autos, por traduzir a 

soberana manifestação de vontade da parte e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o que faço 

com base nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem 

custas e honorários. Às providências. PRIC. Cuiabá, 03 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013602-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL - ME, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob 

a competência do Detran/MT, objetos deste writ, bem como os efeitos 

decorrentes. Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a 

teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011991-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO HENRIQUE DE PAULA MENEZES (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

diretor do departamento de transito do estado de mato grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 

13107442 e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A 

SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão 

para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/09. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. PRIC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034568-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIVAN DA SILVA NEVES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042885-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por CAMILA DE ALMEIDA CABRAL, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003523-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE FREITAS BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Com estas considerações, respeitando 

entendimento diverso, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

liminar anteriormente deferida, para DETERMINAR que à Autoridade 

Coatora, independentemente de apresentação de termo de inventariança, 

proceda à liberação do veículo e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Isento de custas e honorários advocatícios, em consonância com o 

art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e das Súmulas 

512 e 105, do STF e STJ, respectivamente. Sentença sujeita a reexame 

necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido 

o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Ciência à autoridade coatora, na forma da lei. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028099-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043933-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004819-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA DE ALMEIDA BORGES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013306-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LAMONICA BOVINO OAB - SP132527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Na forma do artigo 1.022 e seguintes do 

CPC conheço dos embargos declaratórios, pois, tempestivos. A decisão 

embargada não padece dos vícios elencados. O inconformismo do 

embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por 

mera insatisfação do resultado da decisão que indeferiu a liminar 

pretendida. A realidade norteia a postura do jurisdicionado. As razões do 

embargante são equivalentes a uma facada no vento e/ou um tiro no 

oceano. Nenhum resultado prático. A decisão recorrida está 

fundamentada de forma adequada. Logo, não se prestam os embargos 

declaratórios para o resultado pretendido. Ausentes quaisquer dos 

pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, REJEITO os 

embargos de declaração. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035254-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER HENRIQUE SILVEIRA HORTENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033508-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA MIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, nos termos do art. 6º, § 

5º, da Lei 12.016/09, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, revogo a liminar e DENEGO a ordem pleiteada por 

DANILO DE OLIVEIRA MIRA. Por consequência natural de causa e efeito, 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade 

Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO FRANCISCO CHAVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1040657-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, nos termos do art. 6º, § 

5º, da Lei 12.016/09, revogo a liminar e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Determino a remessa 

de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 

13, da Lei nº 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042199-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA LIMA RIBEIRO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por MAYARA LIMA RIBEIRO RODRIGUES, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob 

a competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural 

de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020990-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GOMES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para ciência da expedição da Requisição de Valor, bem como dos cálculos 

anexados nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056647-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MENEZES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA GONCALVES SILVA OAB - 361.584.021-68 (PROCURADOR)

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante as especificidades do Ofício Circular 

nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, 

VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza 

dos interesses em disputa, a autocomposição se revela inviável. CITE-SE o 

requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, 

ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação 

(art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências 

legais. Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar 

a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá 

especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas 

necessárias, pena de indeferimento. Sucessivamente, intimem-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e 

justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. Deixo 

de determinar a intimação do requerido por Oficial de Justiça Plantonista 

dada a natureza do caso concreto. A seguir, ouça-se o MPE. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042733-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ARAUJO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 
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artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por LOURIVALDO ARAUJO DA SILVA a fim de 

assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de 

propriedade do impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas 

sob a competência do Detran/MT, objeto do writ. Por consequência natural 

de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003166-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMIDE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ONIVALDO BUDNY 

PROCESSO n. 1003166-58.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 2.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

GOMIDE PEREIRA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, 1894, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima 

identificada(s) para ciência da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 

2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério 

econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003177-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS AFONSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004204-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005880-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Agente de Tributos Estaduais - Fernanda Martins Rêgo - Matrícula 116739 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Compulsando os autos, infere-se que 

merecem acolhida os embargos de declaração, já que não foi apreciado o 

pedido de justiça gratuita. Pelo exposto, diante da omissão apontada, 

CONHEÇO dos embargos opostos e lhes dou PROVIMENTO a fim de 

conceder a gratuidade da justiça pleiteada. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014753-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYANS MARCELO MILNICZUK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO - SEPLAG (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

liminar para determinar que a autoridade coatora conclua a análise do 

pedido administrativo n° 328870/2019, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras 

sanções. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, intimando-a do teor desta 

decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se à Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, 

querendo, ingressar no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057847-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO VERAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057878-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Provimento,Manutenção e monitoramente (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com base no artigo 1º da 

Lei n° 12.016/2009, CONCEDO a medida LIMINAR e, por consequência de 

causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora, que 

promova a análise conclusiva da consulta tributária, processo n° 

348229/2019, no prazo de 10 (dez) dias, pena de multa diária a ser fixada 

por este Juízo. Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes 

(art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, 

II, da Lei nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Às urgentes providências. Intime-se. 

Cumpra-se por Oficial Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017319-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO TAVARES GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de determinar o 

licenciamento do veículo FORD KA SE 1.5, placa OHU 7516, RENAVAM 

01070882671, independentemente do pagamento das multas apontadas no 

extrato que acompanha a exordial e desde que comprovado o pagamento 

das demais taxas necessárias. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se à Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se, por oficial de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1028676-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (IMPETRANTE)

MARCELO EMANUEL PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL de HENRIQUE PEIXOTO 

(ARAGUAIA) (IMPETRADO)

. TIAGO CARDOSO DA COSTA AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

MATRICULA 66603656 (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA. Por consequência, revogo a liminar e JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 700567 Nr: 35190-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIACELENE LOPES DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 É a síntese.Decido.Não havendo discussão sobre o valor exequendo e, à 

vista da legislação pertinente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

executado às fls. 137/138-v do processo código 1018491, no valor total 

de R$ 145.332,91.Em que pese a assinatura da requerente no petitório, 

diante do pedido de destaque do valor pertencente ao advogado Dr. Joir 

Augusto Laccal da Silva, com fulcro no artigo 22 § 4º Lei n. 8.906/94, 

DETERMINO a intimação do causídico para, no prazo de 15 dias, acostar 

aos autos o contrato de honorários advocatícios firmado com a parte 

exequente. Eis o que dispõe o referido dispositivo:"Art. 22. A prestação de 

serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência.(...)§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato 

de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou 

precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 

que já os pagou”.Com a juntada do contrato, tragam conclusos.Decorrido o 

prazo sem ocorra a juntada do contrato de honorários na forma disposta 

no dispositivo legal acima transcrito, desde já, determino a expedição do 

precatório em nome da requerente sem o destaque solicitado pelo 

advogado à fl. 141, bem como o RPV em relação aos honorários 

sucumbenciais apontados no cálculo de fls.137/138 e verso, 

observando-se as disposições do Provimento nº 01/2020-CM.Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá, 17 de abril de 2020. MURILO MOURA MESQUITA 

Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA APARECIDA FERNANDES DA SILVA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012514-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018733-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016656-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006816-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009468-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS SIMOES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017046-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL LOPES FONTOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (IMPETRADO)

Diretor de Previdência da Autarquia Mato Grosso Previdência 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Nesse viés, considerando que no caso em 

voga não transcorreu o prazo máximo estabelecido na norma mencionada, 

constato não ser plausível a concessão da liminar vindicada, no presente 

momento processual. Razão disso, indefiro a liminar. Nos termos do artigo 

7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como 

coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038814-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BENEDITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento da 

indenização do valor concernente a conversão em pecúnia de 12 (doze) 

meses de licença-prêmio não usufruída e nem considerada para fins da 

aposentadoria, referente aos quinquênios 1981/1986, 1986/1991, 

1991/1996, 1996/2001. O valor da condenação deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, por simples cálculo (art. 509, §2º, CPC), tendo por 

base a remuneração do servidor por ocasião da edição de seu ato de 

aposentação. O montante apurado será atualizado e acrescido de juros 

moratórios na forma do Tema 810 do STF. Atento ao princípio da 

sucumbência e à vista da recaída mínima do direito autoral, CONDENO a 

parte ré ao dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 

85, §3º, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor liquidado da 

condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do 

Tema 810 do STF, a contar desta data. Decisão NÃO sujeita ao reexame 

necessário (art. 496, §3º, II, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003795-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREITAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010171-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON CORTES SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034454-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NEVES DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007204-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023700-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CONDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012586-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051196-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013545-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025394-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 
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Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013597-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, do CPC. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, 

§3º, II, CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas 

e anotações necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011518-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLANCISNALDO DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, declarando 

legal o ato administrativo que determinou a passagem do impetrante para a 

inatividade, pelo que DENEGO A ORDEM. Outrossim, REVOGO a liminar 

outrora deferida (Id. 1640724). Sem custas conforme o disposto no artigo 

10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários 

(súmula 512 STF e 105 STJ). Não havendo provocação no prazo legal, 

ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016113-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, do CPC. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, 

§3º, II, CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas 

e anotações necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001115-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZENIR DOS SANTOS TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

MAURO MENDES FERREIRA (AUTORIDADE COATORA)

MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que 

DENEGO A ORDEM. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso 

XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 

512 STF e 105 STJ). Não havendo provocação no prazo legal, 

ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027558-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida a pagar ao 

requerente o crédito no valor de R$ 201.312,47 (duzentos e um mil, 

trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), à título de 

indenização referente à conversão em pecúnia de 5 (cinco) meses de 

férias regulares e proporcionais à 8/12 (oito doze avos), acrescidas de 

1/3 (um terço) do subsídio vinculado aos períodos não usufruídos. Por 

conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, CPC. No que tange ao regime de atualização, a rotina de 

cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF. Dessa feita, a partir 

da liquidação do crédito pela Administração em 19-7-2018 (Id. 14880759, 

pag. 8), deverá incidir correção monetária com base no índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA-E), conforme nova redação dada pela Lei n° 

11.960/09 ao art. 1°-F da Lei n° 9494/97. Por sua vez, juros de mora serão 

os da caderneta de poupança, devidos a partir da citação. Atento ao 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao dos honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º, II, do CPC, arbitro em 

8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a 
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acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar 

desta data. Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, 

CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009339-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOSNIMAR TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida a pagar ao 

requerente o crédito no valor de R$ 139.885,71 (cento e trinta e nove mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), à título de 

indenização referente à conversão em pecúnia dos seguintes direitos: (a.) 

6 (seis) meses de férias regulares acrescidas de 1/3 (um terço) do 

subsídio vinculado aos períodos não usufruídos; (b.) férias proporcionais 

à 11/12 (onze doze avos) e; (c.) 12 (doze) meses de licença-prêmio. Por 

conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, CPC. No que tange ao regime de atualização, a rotina de 

cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF. Dessa feita, a partir 

da liquidação do crédito pela Administração em 11-8-2016 (Id. 5782943), 

deverá incidir correção monetária com base no índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA-E), conforme nova redação dada pela Lei n° 

11.960/09 ao art. 1°-F da Lei n° 9494/97. Por sua vez, juros de mora serão 

os da caderneta de poupança, devidos a partir da citação. Atento ao 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao dos honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, arbitro em 

10% (dez por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a 

acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar 

desta data. Decisão NÃO sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, 

CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017010-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR DIAS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR OAB - MT25810/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Com tais considerações, DEFIRO o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para DETERMINAR ao 

impetrado que promova, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a finalização 

do Processo Administrativo n. 160744/2019, inclusive com a publicação do 

ato de homologação da progressão e a implantação do resultado no 

Sistema Estadual de Administração de Pessoas, sob pena de 

desobediência (art. 26 da Lei 12.016/09). Nos termos do artigo 7º, inciso I, 

da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015387-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015387-73.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: INTERCEMENT BRASIL S.A. 

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SUB PROCURADOR FISCAL DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

JURISPRUDÊNCIA APLICADA: SÚMULA 431 STJ Vistos, etc. 

INTERCEMENTO BRASIL S/A impetrou o presente MANDADO DE 

SEGURANÇA contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando “a concessão final da segurança para que seja reconhecido o 

direito líquido e certo da Impetrante de não recolher a diferença de ICMS ao 

Estado do Mato Grosso, no que se refere às suas operações de venda de 

cimento para consumidores mato-grossenses, sujeitos à redução da 

carga tributária prevista na Lei Estadual nº 9.480/2010, em face da 

ilegalidade e inconstitucionalidade do §3º, do art. 50 do Anexo V, do 

Decreto nº 2.212/2014, nos termos dos artigos 150, §7º da Constituição 

Federal e art. 97 e 99 do CTN; art. 8º da Lei Complementar nº 87/96 e do 

próprio art. 1º da Lei Estadual nº 9.480/2010. Consequentemente, o 

cancelamento dos créditos tributários constituídos com base na referida 

norma, e o reconhecimento do direito da Impetrante à 

restituição/compensação de qualquer valor indevidamente recolhido a este 

título”. Alega a impetrante que em razão de sua atividade de 

comercialização de sacos de cimento fabricados em seus 

estabelecimentos situados em Goiás e/ou no Mato Grosso do Sul aos seus 

revendedores e ou consumidores finais localizados no Estado do Mato 

Grosso, está sendo obrigada ao recolhimento do ICMS devido na operação 

própria (saída do seu estabelecimento) para o Estado de Origem, e o ICMS 

devido por substituição tributária para o Estado de Mato Grosso 

(destinatário), em relação às saídas subsequentes, ou ainda quando se 

tratar de aquisição para uso e consumo. Aduz que a Lei Estadual nº. 

9.480/2010, ao dispor sobre a carga tributária final do ICMS nas 

operações que especifica, em seu art. 1º, definiu que, nas aquisições de 

bens e mercadorias efetuadas junto a estabelecimentos localizados em 

outras unidades da Federação, por contribuintes do Estado de Mato 

Grosso enquadrados em qualquer dos códigos da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE) arrolados nos incisos I a X do §1º, 

dentre eles o código de CNAE 4744-0/99, a base de cálculo do ICMS 

devido nas operações subsequentes a ocorrerem no território 

mato-grossense, fica reduzida de forma que a carga tributária final 

corresponda a 10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento) do 

valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição. Defende 

que o mesmo art. 1º da Lei Estadual nº 9.480/2010, no § 2º, dispôs que, 

para fins de obtenção da carga tributária final estabelecida no caput, o 

imposto devido nas operações subsequentes será calculado mediante a 

observância dos procedimentos insertos nos incisos I e II, os quais 

estabelecem respectivamente: I - ao valor total da Nota Fiscal que 

acobertar a aquisição interestadual será acrescido o valor da margem de 

lucro correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) desse total; II - o 

imposto corresponderá ao valor que resultar da aplicação do percentual 
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de 7% (sete por cento) sobre o montante apurado na forma do inciso 

anterior. Assevera que, mesmo havendo Lei Estadual dispondo sobre a 

base de cálculo (10,15% sobre o valor total da nota fiscal que acobertar a 

aquisição), o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 

2.212/2014, em seu art. 50, §3º, do Anexo V, além de manter a incidência 

do percentual de 10,15% sob o valor da nota fiscal, na forma como dispõe 

a lei, inseriu a possibilidade de incidência do percentual de 10,15% sob o 

“preço de referência divulgado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública 

da Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do artigo 88 das 

disposições permanentes”, ferindo, assim, a legislação de regência, haja 

vista que, o preço de referência divulgado pela Secretaria Adjunta da 

Receita Pública, no caso, por meio do Ato Normativo nº 233/2015, engloba 

a margem de valor agregado, o que implica em incidência da margem de 

lucro em duplicidade, já que a alíquota de 10,15% (carga tributária final), 

na forma como definida nos incisos I e II do § 2º do art. 1º da Lei Estadual 

nº 9.480/2010, é resultado da seguinte soma: valor da Nota Fiscal + 45% 

(valor da margem de lucro) multiplicado pela alíquota de 7%, ou seja, 

10,15% sobre o valor da Nota Fiscal, o que dá na mesma. Por tal razão, 

afirma que a aplicação do art. 50, §3º, do Anexo V, do Regulamento de 

ICMS/MT, pela Fiscalização mato-grossense, às suas operações, é ilegal e 

inconstitucional, pois estabeleceu uma nova base de cálculo do ICMS nos 

casos de Substituição Tributária, acrescendo a margem de lucro de 45% 

sobre o valor da Pauta Fiscal estabelecida pelo Ato Normativo nº 

233/2015, ou seja, sobre o preço de referência divulgado pela Secretaria 

Adjunta da Receita Pública, o que implicou na lavratura dos Termos de 

Apreensão e Depósito em anexo, onde a Fiscalização mato-grossense 

vem exigindo valores de ICMS que não são legalmente devidos a este 

Estado, implicando em prejuízo de grande monta. Discorre sobre da 

ilegalidade e inconstitucionalidade da sistemática da fiscalização 

mato-grossense em face da Lei Estadual nº 9.480/2010, Lei Complementar 

nº 87/96 e da Constituição Federal; e que deve ser aplicado ao caso o 

disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 9.480/2010, que reduziu a carga 

tributária para os contribuintes mato-grossenses para 10,15% da 

operação, em detrimento da disposição do §3º, do art. 50 do Anexo V, do 

Decreto nº 2.212/2014, que estipulou a hipótese de incidência do 

percentual de 10,15% sob o preço mínimo estipulado por ato normativo. 

Afirma que o art. 8º, da Lei Complementar 87/96 elegeu 4 (quatro) bases 

de cálculo distintas para o ICMS nos casos de substituição tributária, na 

qual não está inserida a aplicação conjunta da margem de valor agregado 

(45%) e os preços mínimos estabelecidos pelo poder Público. Sustenta 

que a Fiscalização mato-grossense vem entendendo que o percentual de 

10,15% seria alíquota aplicada sob o valor da mercadoria ou sob os 

preços mínimos estabelecidos no Ato Normativo nº 233/2015, em função 

da redação disposta no artigo 50, §3º, do anexo V do Decreto nº 

2.212/2014; referido Decreto determina que o recolhimento de ICMS/ST 

não poderá ser inferior ao montante que corresponder a 10,15% do valor 

da operação ou do preço de referência divulgado pela Secretaria Adjunta 

da Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda; a fiscalização, de 

maneira totalmente ilegal e arbitrária, estabeleceu uma nova base de 

cálculo do ICMS/ST, ao entender que o percentual de 10,15% é alíquota ao 

invés de carga tributária. Defende que não poderia a Fiscalização 

mato-grossense utilizar-se da possibilidade de regulamentação da Lei nº 

9.480/2010 para expedir o Decreto nº 2.212/2014 e alterar a sistemática 

definida pela Lei; a aplicação da alíquota de 10,15% sobre o preço mínimo 

estabelecido pelo Ato Normativo nº 233/2015 da Secretaria Adjunta da 

Receita Pública do Mato Grosso, além de francamente ilegal, por afrontar 

diretamente a Lei Complementar nº 87/96 e a Lei Estadual nº 9.480/2010, 

também implica em desvirtuamento da sistemática da substituição tributária 

(art. 150, §7º da CF/88 e art. 99 do CTN). Aduz, por fim, que em razão de 

tal sistemática adotada pelo fisco para apurar o valor do ICMS devido em 

substituição tributária, vem sofrendo com a retenção de suas mercadorias 

até que seja efetuado o pagamento do imposto, ou até que se constitua um 

depositário fiel, como no caso em questão, contudo, a conduta adotada 

pela Fiscalização é abusiva e não se mostra razoável, afrontando, ainda, 

a Súmula nº 323 do STF. Com a inicial vieram diversos documentos. Foi 

indeferida a liminar. Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento nº 

1002452-27.2016.8.11.0000, no qual foi deferido efeito suspensivo para 

“determinar a suspensão de todos os créditos tributários referente à 

exigência constante na segunda parte do art. 50, § 6º, do anexo V, do 

Regulamento ICMS/MT, quanto à lista de preço mínimo elaborada pelo ente 

estadual, no que tange às mercadorias destinadas a contribuintes neste 

Estado de Mato Grosso, desde que enquadrados em um dos códigos de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas arrolados nos incisos I a 

X do §1º do art. 1º da Lei nº 9.480/2010, até decisão final deste recurso”. 

O ESTADO DE MATO GROSSO prestou informações no ID 3653243 

afirmando que o impetrante parte de premissa equivocada, pois a norma 

impugnada regulamenta apenas o valor mínimo do imposto apurado, e que 

a aplicação da cláusula quarta do Protocolo ICMS 11/85 fica excluída se 

houver incidência da cláusula terceira, de forma que não há ilegalidade na 

norma. Manifestação do Ministério Público dizendo não ter atuação no 

feito. É o breve relato. DECIDO. Dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 

12.016/2009: Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça. No caso em comento, verifico que o objeto do mandado de 

segurança foi esvaziado por completo, porquanto já houve 

pronunciamento judicial do Eg. Tribunal de Justiça quanto ao tema, que no 

acórdão do agravo interno interposto no agravo de instrumento nº 

1002452-27.2016.8.11.0000 (anexo) negou provimento ao recurso e 

manteve a decisão monocrática que havia deferido o efeito suspensivo: 

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE 

LIMINAR – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – 

ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS 

(PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 

1- Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do 

Estado, em virtude do Decreto nº 2.212/2014, é cabível a ação 

mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, 

afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a 

inaplicabilidade da Súmula nº 266/STF. 2- O entendimento consagrado no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de 

ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta 

fiscal " (Súmula 431/STJ). 3- Inexistindo razões para modificação da 

decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se 

impõe. (N.U 1002452-27.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 

15/06/2018) Conforme se verifica dos Termos de Apreensão e Depósito 

acostado aos autos, a impetrante, em razão de sua atividade de 

comercialização de cimento fabricados em seus estabelecimentos 

situados em Goiás e/ou no Mato Grosso do Sul aos seus revendedores e 

ou consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso e 

enquadrados no código da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas 4744-0/99 (CNAE), está sendo obrigada ao recolhimento do 

ICMS devido por substituição tributária, em relação às saídas 

subsequentes, com base na disposição contida no art. 50, §3º, do Anexo 

V, do Regulamento do ICMS/MT, ou seja, 10,15% sob o “preço de 

referência divulgado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do artigo 88 das 

disposições permanentes”, em afronta ao que determina o art. 1º da Lei 

Estadual nº 9.480/2010, in verbis: Art. 1º Nas aquisições de bens e 

mercadorias efetuadas junto a estabelecimentos localizados em outras 

unidades da Federação, por contribuintes deste Estado, cujas atividades 

econômicas estejam enquadradas nos códigos da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas – CNAE, arrolados no § 1º deste artigo, a base 

de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem no 

território mato-grossense, fica reduzida de forma que a carga tributária 

final corresponda a 10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento) 

do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição. § 1º A 

redução de que trata o caput deste artigo aplica-se, exclusivamente, às 

aquisições interestaduais efetuadas por contribuintes mato-grossenses 

enquadrados em qualquer dos códigos da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas - CNAE, adiante arrolados, desde que atendidas 

as condições definidas nos parágrafos deste artigo: (Nova redação dada 

ao caput do § 1º pela Lei 10.304/15, efeitos a partir de 20.08.15) (...) X - 

4744-0/99 – comércio varejista de materiais de construção em geral. (...) § 

2º Para fins de obtenção da carga tributária final estabelecida no caput, o 

imposto devido nas operações subsequentes será calculado mediante a 

observância dos seguintes procedimentos: I - ao valor total da Nota Fiscal 

que acobertar a aquisição interestadual será acrescido o valor da margem 

de lucro correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) desse total; II 

- o imposto corresponderá ao valor que resultar da aplicação do 
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percentual de 7% (sete por cento) sobre o montante apurado na forma do 

inciso anterior. Em princípio, da legislação supra, denota-se que a carga 

tributária final de 10,15% estabelecida no caput do art. 1º da Lei Estadual 

nº 9.480/2010 é resultado da soma do valor total da Nota Fiscal, já 

acrescido de 45% relativo ao valor da margem de lucro, multiplicado pelo 

percentual de 7% (incisos I e II do §2º do art. 1º da Lei nº 9.480/2010). 

Acontece que o fisco estadual, com base no art. 50, §3º, do Anexo V, do 

Regulamento do ICMS/MT, ao invés de aplicar o percentual de 7% 

tão-somente sobre o resultado obtido do valor total da Nota Fiscal, 

acrescido de 45% (margem de lucro), na forma como dispõe a lei, está 

aplicando o percentual de 7% sobre o “preço de referência divulgado pela 

Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda, nos termos do artigo 88 das disposições permanentes”, 

extrapolando a limitação relativa à carga tributária final correspondente a 

10,15% (caput do art. 1º da Lei n. 9.480/2010). Tal prática não é admitida 

no ordenamento jurídico brasileiro, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado pela Súmula 431 do STJ: “é ilegal a cobrança de ICMS com base 

no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”. Nesse 

sentido: STJ EREsp 33.808-SP, RMS 16.810-PA, RMS 25.605-SE, TJMT 

Remessa Necessária 1007140-69.2017.8.11.0041; Remessa Necessária 

0026636-82.2009.8.11.0041. Desse modo, sendo ilegal o ato impugnado, 

conforme já decidido pelo Eg. Tribunal de Justiça, na esteira da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a concessão da 

segurança. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por INTERCEMENT BRASIL S/A 

no presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o 

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO para conceder a segurança e: 

a) reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não recolher a 

diferença de ICMS ao Estado do Mato Grosso, referente à exigência 

constante na segunda parte do art. 50, §6º, do anexo V, do Regulamento 

ICMS/MT, quanto à lista de preço mínimo elaborada pelo ente estadual, no 

que tange às mercadorias destinadas a contribuintes neste Estado de 

Mato Grosso, desde que enquadrados em um dos códigos de 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas arrolados nos incisos I a 

X do §1º do art. 1º da Lei nº 9.480/2010; b) determinar o cancelamento 

dos créditos tributários referentes à exigência constante na segunda 

parte do art. 50, § 6º, do anexo V, do Regulamento ICMS/MT, quanto à lista 

de preço mínimo elaborada pelo ente estadual, no que tange às 

mercadorias destinadas a contribuintes neste Estado de Mato Grosso, 

desde que enquadrados em um dos códigos de Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas arrolados nos incisos I a X do §1º do art. 1º da Lei 

nº 9.480/2010; c) reconhecer o direito da impetrante à 

restituição/compensação de qualquer valor indevidamente recolhido a título 

do constante dos parágrafos anteriores desta sentença. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e art. 10, 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.R.I. Sentença sujeita à 

remessa necessária, razão pela qual transcorrido o prazo recursal 

remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, com as homenagens e 

cautelas de estilo. De Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 

20 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em Cooperação 

– Provimento 17/2020-TJMT

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020664-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO 

este processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, 

do CPC/2015. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, consoante 

o disposto no art. 98 do digesto processual. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após a preclusão temporal, REMETA-SE ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039067-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E S DA SILVA TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIO SOUZA DA SILVA OAB - 483.456.521-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS JOTA MARTINS DE SIQUEIRA 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1052867-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J P B DE MOURA TRANSPORTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014928-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA CARDOSO SILVA OAB - MG167832 (ADVOGADO(A))

THIAGO FRANCELINO OAB - MG144628 (ADVOGADO(A))

VICENTE DE PAULO RESENDE TEIXEIRA JUNIOR OAB - MG160826 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DE LIMA SOUZA TORQUETO OAB - MG144028 

(ADVOGADO(A))
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DANILO DE ANDRADE FERNANDES OAB - MG128797 (ADVOGADO(A))

THIARA ALVES GONCALVES MENDONCA OAB - MG110133 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014928-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ABC-INDUSTRIA E COMERCIO 

S/A-ABC-INCO REU: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA 

GERAL Vistos, Ao analisar os presentes autos, constata-se que a 

decisão do pedido liminar foi proferida de forma parcialmente favorável por 

este Juízo, para fim de determinar ao requerido que os débitos oriundos 

dos TAD’s n. 1131588-1, 1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0, 

não constituam óbice para expedição de Certidão Positiva com efeito de 

Negativa. Outrossim, a parte autora noticia o descumprimento da liminar, 

eis que, conforme documento acostado ao id. 30696609, os 

supramencionados TAD’s retornaram ao status de omissos na Conta 

Corrente Fiscal da impetrante, desde à data de 04/03/2020, conforme 

Notificação de Cobrança Administrativa n. 115096/1611/68/2020. 

Entretanto, o decisum apontado deferiu em parte o pedido in limine com o 

comando de expedição de Certidão positiva com efeito de negativa, verbis: 

Deste modo, tendo a parte autora acostado aos autos Apólice de 

Seguro-Garantia no montante suficiente para cobrir o débito litigioso 

(APÓLICE Nº: 0306920199907750278514000– valor R$ 113.858,65- id. 

19336087), o direito à certidão positiva com efeitos de negativa como 

requerido, é expressamente garantido pelo entendimento jurisprudencial 

supramencionado. Noutro senda, o seguro fiança não tem o condão de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do 

Código Tributário Nacional, vejamos: ( ....) Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida liminar pleiteada para o fim de determinar ao 

requerido que o débito oriundo dos TAD’s nºs 1131588-1, 1131588-2, 

1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0, não constituam óbice para expedição 

de Certidão positiva com efeito de negativa. (id. 19738188) (negrito nosso) 

Tanto é, que a parte requerente opôs embargos de declaração (Id. 

20011795). Assim, por ora, tão-somente ordeno ao requerido que cumpra 

a decisão de Id. 19738188, qual seja, expeça certidão positiva com efeito 

de negativa em relação ao débito oriundo dos TAD’s nºs 1131588-1, 

1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), sem prejuízo das sanções administrativas. Determino, 

ainda, que apresente documentos comprobatórios da medida ordenada, no 

termo supra estacado. Intime-se as partes. Por fim, intime-se o embargado 

para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos 

embargos de declaração de Id. 20011795, nos moldes do §2º do art. 1023 

do CPC. Às urgentes providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039067-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E S DA SILVA TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIO SOUZA DA SILVA OAB - 483.456.521-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS JOTA MARTINS DE SIQUEIRA 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA impetrado por E. S. DA SILVA TRANSPORTES contra ato 

ilegal praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, com 

pedido liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda a 

cobrança administrativa instrumentalizada pelo Aviso de Cobrança 

355396/1624/32/2016, bem como suspenda a exigibilidade do referido 

crédito tributário ante a configuração do instituto da prescrição. A 

impetrante aduz, em síntese, que foi notificada mediante Aviso de 

Cobrança Fazendário n. 355396/1624/32/2016 para quitar débitos 

tributários oriundos de descumprimento de obrigações acessórias 

ocorridas no exercício de 2011, entre os meses de maio e dezembro do 

referido ano, no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais). 

Sustenta que ante a referida notificação, ingressou com recurso 

administrativo, visando o reconhecimento de que os débitos exigidos 

teriam sido alcançados pela prescrição; contudo, teve seu pleito 

indevidamente indeferido. Argumenta que, uma vez as infrações tenham 

sido apuradas em 2011, seu lançamento teria ocorrido de ofício em 

01/01/2012, data esta marco inicial da contagem do lustro prescricional, de 

maneira que, o prazo para a cobrança judicial e/ou administrativa fora 

atingido pelo instituto da prescrição em 31/12/2016; logo, não tendo a 

Fazenda Pública, ajuizado ação judicial para a cobrança dos referidos 

débitos até a data de interposição do presente madamus não mais poderia 

fazê-lo. Assim, REQUER a concessão de liminar para que a autoridade 

coatora suspenda a cobrança administrativa constante no aviso n. 

355396/1624/32/2016, bem como suspenda a exigibilidade do crédito 

tributário em comento. É o relatório. Fundamento e decido. A concessão de 

mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da 

comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, 

da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, 

a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o 

Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). Nessa 

medida, entendo que não restaram configurados ambos os requisitos para 

a concessão da medida liminar. Pois bem. Pelo que se depreende dos 

autos a impetrante busca a suspensão da cobrança instrumentalizada 

pelo Aviso de Cobrança Fazendário n. 355396/1624/32/2016, sob o 

argumento de que os débitos ali representados estariam alcançados pelo 

instituto da prescrição. Quando o contribuinte pratica o fato gerador, incide 

na hipótese de incidência prevista em lei, nasce a obrigação tributária. 

Caso a referida obrigação não seja cumprida espontaneamente, abre-se 

ao fisco o prazo de 5 (cinco) anos, para constituir o crédito tributário, ou 

seja, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e 

identificar o sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN: Art. 142. 

Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade 

administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional. Destarte, quando a obrigação tributária 

perseguida não tem por objeto tributo lançado por homologação, estes 

considerados àqueles devidamente declarados e recolhidos, como em 

regra acontece o lançamento de débitos de ICMS/IPVA/IPTU, o imposto é 

lançado de ofício pela Administração Fazendária, após procedimento 

administrativo. Esta conclusão, pode ser extraída do art. 173, I, do CTN, 

destinado a regulamentar a sistemática da decadência em relação aos 
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impostos não lançados por homologação. In Casu, em se tratando de 

débitos tributários relacionados ao descumprimento de obrigações 

acessórias; portanto, débitos cujo lançamento se faz de ofício pela 

Administração, tem-se que o início para a contagem do prazo decadencial 

de 5 (cinco) anos é o primeiro dia do exercício subsequente àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado, vejamos: Art. 173. O direito de 

a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado; Uma vez efetuado o lançamento, e 

preclusas as vias administrativas para impugnação, considera-se 

constituído definitivamente o crédito tributário, momento a partir do qual tem 

início o quinquênio legal para que o credor ajuíze execução fiscal, sob 

pena de extinção da pretensão pela configuração da prescrição, nos 

termos do art. 174 do CTN: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. (...) Assim, considerando que os débitos impugnados pelo 

impetrante ocorreram no exercício de 2011, o marco inicial do instituto da 

decadência se deu em 01/12/2012, se encerrando em 31/12/2016, tão 

logo, considerando que os créditos tributários foram constituídos em 

19/12/2016, conforme Aviso de Cobrança Fazendário n. 

355396/1624/32/2016, não há que se falar em decadência. Portanto, tendo 

a constituição definitiva do crédito ocorrido em 19/12/2016, data está do 

início do lustro prescricional, não assiste razão a impetrante, visto que a 

configuração da prescrição somente se dará em 19/12/2021. Assim, 

atento às supramencionadas considerações e às especificidades da 

presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede 

de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar. 

Ex positis, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se com urgência a 

autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009). Dê-se ciência do writ ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar na ação. 

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos 

do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Cumpra-se por oficial de justiça 

plantonista. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008786-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA DA SILVA REZENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Margarida da Silva 

Rezende contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2019, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é proprietária do 

veículo marca/modelo Honda/FIT EX CVT, Placas QBB5622, Chassi 

93HGK5860FZ251380, RENAVAM 1040570280. Sustenta que se dirigiu ao 

DETRAN para tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), do ano de 2019, oportunidade em que tomou 

conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitada de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, alega que em nenhum momento recebeu 

qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicadas pela 

autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o breve 

registro. Fundamento e decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu 

art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida (...)”. Sobre o teor do direito a ser demonstrado, para deferimento 

de liminar em mandado de segurança, a legislação de regência impõe a 

demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 

vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum 

in mora.” Em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do 

veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for 

regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao 

contraditório e ampla defesa, em atendimento aos termos expressos 

contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Nesse sentido: RECURSOS DE 

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS 

DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - 

RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ao Departamento Estadual 

de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao 

pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for 

regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao 

contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 

15174/1999, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 

22/01/2019). REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. 

(ReeNec 46086/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA 

VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - 

PRECEDENTE DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, 

PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não é 

possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial 

quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação 

probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do 

pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

3. Recurso desprovido. (RAI n. 1006214-46.2019.811.0000 – DESA MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo – Julgado em 27/10/20190). Contudo, no caso em apreço, a 

impetrante não trouxe elementos seguros capazes de macular as 

inúmeras multas que lhe foram aplicadas. A tese da parte se restringiu na 

alegação de ausência de notificação. Desse modo, frente ao único 

argumento, vê-se que na verdade busca a renovação do licenciamento do 

seu veículo, sem o pagamento das multas, sob a alegação que esse 

condicionamento é descabido. Tal argumentação caminha na contramão 

da legislação aplicável, notadamente o artigo 131, § 2º, do Código de 

Trânsito Nacional, in verbis: Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 
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Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. §1º 

(omissis). §2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. Nesse norte, considerando-se que o 

impetrante não logrou minimamente demonstrar que padecem de mácula as 

multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, nesse contexto, sendo 

inegável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de 

legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do 

almejado licenciamento. Os atos administrativos gozam de presunção de 

legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, 

inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da 

prova a quem os impugna. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO 

LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO 

ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS 

LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA 

ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...] 

Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula 

que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em 

atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da 

prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar 

identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução 

nº 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção 

e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, 

a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi 

multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou 

emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou 

elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços 

dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. 

Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de 

presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da 

estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se 

transfere o ônus da prova a quem os impugna. (...) Em suma, a autora não 

demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar 

a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual 

sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse 

caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que 

consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava 

exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou 

emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi 

autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na 

capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório 

dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar 

da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja 

incidência é induvidosa no caso sob exame.5. [...]6. Recurso Especial não 

conhecido. (REsp. 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018). Por tais 

razões, INDEFIRO o pedido liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II, da Lei n. 12.016/2009). Remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032425-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ALVES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032425-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MAYRA ALVES MORAES REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Denota-se 

dos autos que quando da apresentação da impugnação pela demandante 

foram acostados documentos novos (id. n. 28828367 e 28828369), assim 

como na petição do id. n. 28830103, com documentos no id. 28830104, 

sem ter sido oportunizado à parte ré prazo para manifestação. Destarte, 

com o fito de evitar futura alegação de violação ao princípio constitucional 

do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF c/c art. 7º do 

CPC/2015), DETERMINO a intimação do requerido para que, querendo, 

manifeste-se nos autos quanto aos documentos supramencionados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em analogia ao disposto no art. 437, §1º, do 

CPC/2015. No mesmo prazo, manifestem-se as partes quanto a eventual 

produção de provas (art. 370 do CPC/2015), haja vista que já foi realizada 

a perícia médica outrora determinada, consignando que somente após o 

cumprimento desta determinação é que o feito será organizado e saneado, 

com a apreciação de eventuais preliminares, bem como o deferimento das 

provas que deverão ser abrolhadas em audiência de instrução e 

julgamento, sem prejuízo de julgamento antecipado consoante o disposto 

no art. 355 do CPC/2015. Decorrido o termo, certifique-se e concluso. Às 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013568-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013568-62.2020.8.11.0041. REQUERENTE: KASSIA REGINA MASSON 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, Em petição acostada no id. n. 

31146762, a parte requerente pugnou pela reconsideração da decisão 

proferida no id. n. 30920706, a qual indeferiu a gratuidade de justiça, bem 

como determinou a emenda com relação ao valor atribuído à causa e a 

juntada de documentos (Tema n. 106 de Recurso Repetitivo do STJ) para 

viabilizar a análise da liminar, argumentando que já procedeu a juntada de 

tais documentos quando da distribuição do feito. Propugna também, pelo 

deferimento da AJG, eis que não possui condições de arcar com tais 

despesas. Fundamento e decido. No caso em apreço, a parte autora 

pretende discutir novamente matéria que já foi decidida por este juízo, o 

que não é permitido pelo digesto processual, senão vejamos: Art. 507. É 

vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a 

cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, havendo discordância 

desta com relação a decisão proferida nos autos, deve ela manejar o 

recurso adequado para aviventar nova discussão do ponto decisório que 

não lhe agrada, e não formular pedido de reconsideração, incompatível 

com o sistema processual. Insta salientar que a demandante não trouxe 

qualquer fato novo que corroborasse com suas alegações. Ex Positis, 

INDEFIRO o pedido contudo no id. n. 31146762, pelo que mantenho a 

decisão do id. n. 30920706, em todos os seus termos. Determino ainda, 

que seja certificado quanto ao decurso de prazo para cumprimento de 

todas as determinações outrora ordenadas; após, concluso. Intime-se. Às 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021577-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

JACKSON SILVA CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1021577-52.2016.8.11.0041. AUTOR(A): HOSAN LUIZ MONTEIRO DE 

ARRUDA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, JACKSON 

SILVA CAMPOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por HOSAN LUIZ MONTEIRO DE 

ARRUDA em face de ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN - 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso) e 

JACKSON SILVA CAMPOS. Em apertada síntese, afirma o requerente que 

é servidor do DETRAN/MT e em 07 de março de 2016 sofreu um acidente 

durante o percurso para o Município em que seriam realizadas provas, das 

quais ele e os demais integrantes do veículo fariam parte da banca 

examinadora. Afirma que o condutor do veículo de propriedade do 

DETRAN, Sr. Jackson Silva Campos, também é servidor da autarquia e no 

trajeto dirigia de maneira imprudente. Aduz que em razão do sinistro o 

autor sofreu vários traumas, fraturas, teve que realizar cirurgia e passar 

por fisioterapia para reabilitação. Dessa forma, requer através da 

presente ação a condenação dos requeridos ao pagamento de 

indenização à título de danos materiais e morais. Com a inicial juntou 

documentos. Decisão de id.482674 determinou a remessa do feito a uma 

das Varas Especializadas em Fazenda Pública. Determinada a citação dos 

requeridos, o DETRAN apresentou contestação no id. 5596922, 

oportunidade em que arguiu a preliminar de conexão com os autos de nº. 

10170903-91.2016.811.0041, bem como impugnou a justiça gratuita 

deferida, ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. O requerido JACKSON SILVA CAMPOS, apresentou 

contestação no id. 8785276 arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva 

e impugnando a justiça gratuita concedida. O Ministério Público acostou 

parecer no id.11778605. Intimadas para especificarem as provas que 

pretendem produzir, somente o autor se manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide (id.13608700). Vieram os autos conclusos. É o breve 

relato. Passo ao saneamento do feito. Havendo questão preliminar, passo 

a sua análise, nos termos do artigo 357, I, do CPC. Da ilegitimidade arguida 

pelo DETRAN. Insta consignar que a responsabilidade civil das entidades 

autárquicas, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, está 

estampada no artigo 37, §6º, da CF/88. Embora o referido artigo se refira 

aos danos causados a terceiros, não é justo que o próprio servidor, se 

atingido pela ação ou omissão estatais, tenha menor proteção. Quanto a 

ele - superada compreensão restritiva eventual - a Administração também 

indenizará mediante critérios que dispensem avaliação a título subjetivo 

(culpa ou dolo). Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Da ilegitimidade 

passiva do réu JACKSON SILVA CAMPOS. O réu, arguiu em sua 

contestação, a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser servidor público, 

om fundamento no art. 374, §6º da CF. Sabe-se que os agentes públicos 

respondem somente de forma subjetiva – ou seja, após a análise de dolo 

ou culpa desse – perante o Estado em ação de regresso. Sendo assim, 

inobstante a responsabilidade seja atribuída à Pessoa Jurídica, o agente 

que ensejou o dano não se exime de ressarcir os prejuízos causados ao 

ente público. No entanto, conforme entendimento pacificado no Supremo 

Tribunal Federal, não é possível a propositura de ação, diretamente, em 

face do agente público causador do dano. Isso porque, no momento em 

que o texto constitucional, em seu art. 37, §6º, estabeleceu a 

responsabilidade estatal, garantiu um direito ao particular lesado de ser 

indenizado pelos prejuízos que sofreu, mas também concedeu ao agente a 

garantia de só ser cobrado pelo Estado. É o que se convencionou chamar 

de teoria da dupla garantia – garantia à vítima e também ao agente. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO PARA 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DO ESTADO - QUESTÃO PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO 

EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ENTENDIMENTO REAFIRMADO, 

COM CARÁTER VINCULANTE, NO PRECEDENTE RE 1027633 (Tema 940) - 

RECURSO PROVIDO. Conforme leciona o jurista Fredie Didier Jr., "Parte 

legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) 

coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão 

legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'". 

"O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que 

somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas 

de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão 

responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por 

ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de 

agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo 

constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do 

particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de 

direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que 

bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano 

objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor 

estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a 

pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento."(RE 327904, Relator (a): Min. 

Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006). Entendimento 

reafirmado, com caráter vinculante, no julgamento do precedente RE 

1027633 (Tema 940) do excelso Supremo Tribunal Federal. (TJ-MG - AC: 

10024133236620001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 

20/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020) Grifei. Dessarte, ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade passiva, por conseguinte, com fundamento no 

art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com 

relação ao réu JACKSON SILVA CAMPOS. Da impugnação ao benefício de 

justiça gratuita. O art. 98, do CPC dispõe que: "a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Conforme se infere do dispositivo 

acima, a prova da pobreza é dispensável à concessão do benefício da 

assistência judiciaria, bastando a simples assertiva do interessado de que 

não está em condições de arcar com as custas processuais e com os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, para que se presuma ser pobre e passe a fruir do benefício. Dita 

presunção de veracidade do estado de pobreza, advinda da declaração 

do interessado, é relativa, cabendo a quem refuta provar o contrário, o 

que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 83. COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Admite-se a comprovação do 

preparo mediante a juntada de comprovante de pagamento emitido via 

internet, desde que possível, por esse meio, aferir a regularidade do 

pagamento das custas processuais e do porte de remessa e de retorno. 

2. Não viola o art. 535 do CPC acórdão que, integrado pelo julgado 

proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, 

congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 3. 

É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do 

Código de Processo Civil se os embargos declaratórios não tiveram o 

propósito manifesto de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 4. O órgão julgador, de acordo com os elementos probatórios 

colacionados ao feito, pode negar o benefício da assistência judiciária 

gratuita ainda que tenha pedido expresso da parte. 5. Inviável, em sede de 

recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. 

Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental parcialmente 

provido”. (STJ, AgRg no AREsp nº. 2013/0277415-5, Relator: Min. João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013 e publicado no 

DJE 25/11/2013). Conforme se infere no pedido, a parte ré apenas 

apresentou alegações de que o autor não faz jus à assistência judiciária 

gratuita, sem, contudo, fazer qualquer prova do alegado, para que 

pudesse afastar o benefício. Sem a prova contundente da capacidade 

econômica do beneficiário para arcar com as despesas processuais não 

há que se falar em revogação do benefício (art. 7º, Lei 1.060/50). Com 

essas considerações, INDEFIRO a presente impugnação. Da existência de 

conexão. Em sua defesa, o DETRAN pugnou pelo reconhecimento de 

conexão com os autos de nº 1017093-91.2016.8.11.0041, visto que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 63 de 526



refere ao mesmo acidente automobilístico ocorrido, com pedido 

indenizatório contra a Autarquia Estadual. Observando o que dispõe o art. 

286, I e III, do CPC, tem-se que a caracterização da conexão (Art. 55 do 

CPC/2015), e da continência (Art. 56 do CPC/2015) ou da identidade de 

ações (Art. 337, §2º do CPC//2015), para os fins da distribuição 

dependencial, só pode configurar-se entre ações em tramitação com as 

mesmas características, (objeto ou causa de pedir), pois a finalidade do 

instituto é evitar a prolação de eventuais decisões contraditórias ou 

redundantes (Art. 57 do CPC/2015). Portanto, no caso em análise há a 

existência de conexão com os autos de nº 1017093-91.2016.8.11.0041, 

que tem como causa de pedir o mesmo acidente desta ação, assim, tal 

situação se enquadra nas hipóteses previstas no art. 55 do CPC, que 

assim dispõe, litteris: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto 

no caput: I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico; II – às execuções fundadas no mesmo título 

executivo. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles. Pelo conceito do Código de Processo Civil, haverá conexão pela 

identidade do pedido ou da causa de pedir (identidade parcial). 

Relativamente ao pedido e causa de pedir, registro que, como cediço, para 

a configuração da conexão, não há necessidade de perfeita identidade 

entre os elementos da ação, mas apenas uma proximidade que imponha a 

sua apreciação pelo mesmo juízo, com o fito de evitar a prolação de 

decisões contraditórias. In casu, o que se evidencia é que a pretensão da 

parte autora, baseia-se em um mesmo contexto fático que vem sendo 

discutido nos autos de nº 1017093-91.2016.8.11.0041 em trâmite perante 

este Juízo. Sendo assim, entendo necessária a reunião dos processos 

para análise e julgamento em conjunto, em razão da conexão. Outrossim, 

DETERMINO o apensamento destes autos, ao processo de nº 

1017093-91.2016.8.11.0041. Por derradeiro, dê-se baixa e anotações de 

praxe com relação ao réu JACKSON SILVA CAMPOS. Cumprida a 

determinação, volvam-me conclusos. Intimem-se. Às providências. 

(assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014845-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GUTERRES ROCHA OAB - RJ128524 (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA 

DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por AGAE TRANSPORTES E COMÉRCIO S/A em face 

do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO da 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT, na qual 

a impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo que apreendeu as 

mercadorias indicadas nos autos. Liminar deferida (id.19420171). No 

id.19439332 o impetrante informa que requerimento realizado neste 

mandamus foi voluntariamente realizado pelo Fisco, que reconsiderou e 

reviu seu próprio ato. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em razão da informação acostada pela parte impetrante (id. 

.19439332), ocorreu a perda superveniente do objeto desta ação, 

devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, pois no caso 

em tela, houve a mudança nos fatos constitutivos. Acerca desta situação, 

dispõe o art. 493 do CPC: Art. 493. Se, depois da propositura da ação, 

algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no 

julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou 

a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Desta forma, 

não há mais interesse da impetrante no prosseguimento do feito, haja vista 

que não há mais interesse processual por perda de objeto, inexistindo 

razões para o prosseguimento desta lide. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários 

(súmula 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019358-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALMEIRON FERREIRA GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos etc. Palmeiron Ferreira da Silva 

impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato 

arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e da SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SEMOB. Alega que é proprietário do 

veículo marca/modelo HONDA/NEM CIVIC, ano/modelo 2009/2010, placas 

DZI - 3996, que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de multas 

no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a 

emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego 

regular. Requereu em sede liminar a concessão da ordem mandamental 

para determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento 

anual de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes, 

bem como liberação do veículo apreendido no pátio da SEMOB. No mérito, 

requereu a confirmação da liminar. Liminar parcialmente deferida 

(id.14062231). No id.14274475 o impetrante requereu a isenção do 

pagamento de taxas para retirada do veículo do pátio da SEMOB ou ainda 

limitação da cobrança de 30 dias, o que foi indeferido no id.14299983. O 

Detran apresentou informações no id.14291841 e o Município de Cuiabá no 

id.14654158. Manifestação do Ministério Público (id.14740515). Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Das preliminares. Da 

ilegitimidade do DETRAN. O impetrado arguiu ainda a preliminar de 

ilegitimidade passiva, no entanto, reconheço a legitimidade deste 

responder na condição de autoridade coatora, já que é o responsável pelo 

ato administrativo ora impugnado. Ora, discutindo-se acerca da legalidade 

da vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de multa faz-se 

legítimo o órgão executivo de trânsito, responsável pela expedição do 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, competência a ele 

imputada mediante delegação do órgão federal competente, consoante o 

art. 22, III, do CTB, figurar no polo passivo da ação. Da inviabilidade da via 

eleita. Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser 

extinto, sem resolução de mérito, uma vez que as alegações de nulidade 

merecem dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de 

Segurança. Como é sabido, a ação mandamental é cabível para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la. É certo que, nos casos em que não 

houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como 

quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao 

direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a 

dilação probatória. Portanto, rejeito, a arguida preliminar. Da ausência de 

prova pré-constituída Acrescenta, ainda, o impetrado, que não restou 

configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação 

mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova 
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pré-constituída. No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente mandado 

de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o licenciamento do 

seu veículo, em razão de infração de trânsito do qual não foi devidamente 

notificado. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou 

documentos do DETRAN referente às multas em litigio. Nesse contexto, a 

preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio 

mérito da ação mandamental, e como tal será examinada. Do mérito. 

Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à 

conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) 

ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública. Referidos requisitos são analisados em dois momentos 

distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma 

de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em 

cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação 

apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e 

determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de 

prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, 

reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito 

líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de 

autoridade pública. Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a 

concessão da segurança para autorizar o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, sem a exigência prévia do pagamento das multas a ele 

imposta. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, estabelece que a infração 

de trânsito é a inobservância de qualquer preceito nele previsto, sendo 

que condutor infrator será penalizado por uma das sanções previstas 

que, dependendo do grau de gravidade da conduta, poderá ser: 

advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira 

nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência 

obrigatória em curso de reciclagem. Vale a transcrição: “Art. 161. Constitui 

infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da 

legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o 

infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em 

cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. 

As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão 

suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias 

resoluções. (...) Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, 

deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: I - 

Advertência por escrito; II - Multa; III - suspensão do direito de dirigir; IV - 

(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) V - Cassação da 

Carteira Nacional de Habilitação; VI - Cassação da Permissão para Dirigir; 

VII - Frequência obrigatória em curso de reciclagem. ” Quanto ao 

procedimento administrativo para imposição de multa, o Código de Trânsito 

prevê a necessidade da perfectibilização de duas notificações ao infrator, 

uma para comunicar a autuação da infração, e outra para impor a multa, 

conforme inteligência dos artigos 280, 281 e 282, todos do CTB. Como se 

vê, o CTB é claro, ao estabelecer que o procedimento a ser adotado pelas 

autoridades de trânsito na efetivação das autuações deve observância a 

dupla notificação. A propósito, esse entendimento encontra-se 

consubstanciado na Súmula 312 da Corte da Cidadania: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. ” 

(Destaquei) Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou 

entendimento no sentido que, nos casos de autuação em flagrante, o auto 

de infração de trânsito produz o efeito de notificação do cometimento da 

infração, desde que contenha a assinatura do condutor (notificação 

presencial). Não havendo flagrante ou existindo recusa do condutor em 

assinar o documento, é imperioso o envio da notificação da autuação, via 

postal, no prazo legal. Quanto ao condicionamento do licenciamento ao 

prévio pagamento das multas aplicadas, transcrevo o que dispõe o Código 

de Trânsito Brasileiro: “Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: VIII - 

comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas; Art. 128. Não será expedido 

novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e 

de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Art. 

131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 

licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. ”. 

(Destaquei) A teor do que estabelece a legislação, a regra é que inexiste 

ilegalidade quanto ao condicionamento do licenciamento do veículo ao 

prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito. Todavia, 

essa regra comporta exceção, nomeadamente no caso previsto no inciso 

II do art. 282 do CTB, qual seja, ausência de notificação do infrator no 

prazo máximo de trinta dias. Nesse sentido: Súmula 127 do STJ: É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa de 

trânsito, da qual o infrator não foi notificado. Releva destacar também, que 

a penalidade de multa fica vinculada ao veículo e ao seu proprietário, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 

Todavia, ainda que a penalidade de multa seja de responsabilidade do 

proprietário do veículo, será atribuída ao condutor identificado no ato da 

infração (ou aquele indicado) a pontuação pelas infrações de sua 

responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257 do CTB. 

Ressalto ainda que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 

2.998, reconheceu a constitucionalidade das normas do Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) que condicionam o licenciamento do veículo à 

previa quitação de todas as multas e débitos tributários. Por unanimidade, 

os i. ministros também afastaram possibilidade de estabelecimento de 

sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran): Decisão: O 

Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio 

(Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou 

improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, 

VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por 

unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, 

parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento 

de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, 

declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” 

constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. 

Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 

Plenário, 10.04.2019 No presente caso, após análise detida dos autos se 

constata que o impetrante não logrou minimamente demonstrar que 

padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, 

nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos 

gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação 

dessas multas para fins do almejado licenciamento. Ou seja, os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

Ademais, analisando o extrato juntado no id.14291850, é possível verificar 

a ocorrência da dupla notificação das autuações, descaracterizando a 

alegada ausência de notificação, segundo o entendimento do e. TJMT: “A 

juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de 

postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto 

às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem”. (N.U 

1024129-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Dessa 

forma, faz-se necessário a comprovação pelo impetrante do não 

recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando 

de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante. Com 

efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída 

e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e 

certo a prima facie. Assim, diante da ausência de prova inequívoca e 

pré-constituída, não há como acolher o pleito inicial; nesse sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE 

LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – 

DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. 

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal 

ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para 
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denegar a segurança vindicada. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) Destarte, ausentes 

os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o 

writ of mandamus, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Dispositivo. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM 

e, por conseguinte, REVOGO a liminar concedida. Sem custas conforme o 

disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato 

Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não 

sujeita ao reexame necessário. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010634-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VILLAÇA LOURENÇO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso acoimando de ilegal e arbitrário ato da Secretária 

de Gestão do Município de Cuiabá, consubstanciado na demora para 

apresentação de fotocópia do Procedimento nº 0114343/2015-1, 

instaurado por Maria Lígia de Barros Scarparo, e dos Procedimentos n.º 

0038465/2014-1 (protocolizado em 14.10.2014) e 0030280/2015-1 

(protocolizado em 01.04.2015), instaurados por Everton Almeida de 

Arruda; bem como preste informações sobre a estimativa de pagamento 

relativa aos procedimentos citados. A Impetrante afirma que é instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do 

artigo 134 da Constituição Federal; e que, na consecução das suas 

atividades, solicitou ao Impetrado fotocópias de documentos da parte 

assistida, por meio do Ofício n.º 147/2016/6ªDPNPI, protocolizado sob o n.º 

0.061.870, em 13.06.2016, para prestar a devida orientação jurídica. 

Consigna que a autoridade coatora não disponibilizou as informações 

requeridas no prazo assinalado. Em face do exposto, pugnou pela 

concessão de liminar para que seja determinada a apresentação de 

fotocópia dos procedimentos supracitados. No mérito requer a 

confirmação da liminar. Liminar deferida (id.5545745). Ofício informando o 

cumprimento da liminar juntado no id. 6777505. Vieram-me conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela 

mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão 

decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. 

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: 

(a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da 

ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária 

fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo 

impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a 

notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as 

informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou 

não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e 

da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

pública. Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito 

líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo por parte da 

autoridade coatora, neste momento processual, configuram o próprio 

mérito da impetração. No caso em tela, a impetração do presente writ 

cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo da impetrante de 

obter as informações solicitadas ao impetrado. Com efeito, o tema referido 

foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: Pois bem. 

A construção lógica acerca da presente matéria se dá no sentido de que o 

artigo 134 da Constituição Federal dispõe que “A Defensoria Pública é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 

e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.” Portanto, 

como a Defensoria Pública é instrumento à orientação jurídica (art. 134 da 

CF e art. 4º da Lei 80/94), a Lei Complementar n.º 80/94 - que organiza a 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 

prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras 

providências -, estabelece em seu artigo 128, inciso X: “Art. 128. São 

prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre 

outras que a lei local estabelecer: (...) X - requisitar de autoridade pública 

ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 

necessárias ao exercício de suas atribuições;” Dispositivo semelhante ao 

disposto na Lei Complementar n. 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso). Vejamos: “Art. 77 São prerrogativas 

do membro da Defensoria Pública, dentre outras que lhe sejam conferidas 

por lei, ou que forem inerentes ao seu cargo, as seguintes: (...) IV - 

requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes ou de 

entidade privada exames, certidões, perícias, vistorias, diligência, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 

necessárias ao exercício de suas atribuições;” Desta maneira, transpondo 

os supramencionados dispositivos ao caso concreto, cristalina se torna a 

concepção de que a Impetrante possui o direito de requisitar as 

informações necessárias à orientação jurídica dos assistidos indicados na 

petição inicial. Neste espeque, destaco a jurisprudência: 

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - LEGITIMIDADE ATIVA - CÓPIA DE 

DOCUMENTOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - 

DIREITO A INFORMAÇÃO - RECUSA - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - 

AUTORIDADE COATORA - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

DESCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À 

Defensoria Pública Estadual é assegurada a prerrogativa de requisitar de 

autoridade pública documentos e/ou informações necessárias ao 

exercício de suas atribuições, daí a sua legitimidade ativa para propor 

ação judicial objetivando tutelar o direito de acesso a documentos 

públicos. Havendo previsão legal e constitucional tutelando o direito 

pleiteado afigura-se demonstrado o direito líquido e certo, devendo a 

concessão da segurança ser confirmada pela Instância Revisora. A 

condenação ao pagamento de custas processuais, sob a forma de 

reembolso, deve recair sobre a pessoa jurídica de direito público a que 

pertence a autoridade coatora, pois é aquela que deve suportar os efeitos 

patrimoniais da sentença concessiva da segurança, observada a isenção 

legal. (TJ-MG - AC: 10188130018511001 MG, Relator: Edilson Fernandes, 

Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 18/02/2014) Ademais, o prazo para a entrega das 

informações requisitadas deixou de observar o disposto no artigo 28 da 

Lei n. 5.806, de 16 de abril de 2014, bem como extrapolou os limites da 

razoabilidade e da eficiência pregada à Administração Pública” Nesse 

viés, as premissas estabelecidas na decisão referida foram corroboradas 

pela autoridade coatora, visto que cumpriu a liminar e não contestou os 

argumentos trazidos pela impetrante, assim, não há nos autos qualquer 

elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele 

já alcançado. Dispositivo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A 

ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida. Sem 

custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). 

Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a 

presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. 

TJMT, com nossas homenagens. P. I.C. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001040-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da certidão a seguir transcrita, exarada nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. CERTIDÃO:Certifico que nessa data faço a juntada de 

cálculo, na forma do Provimento n° 20/2020-CM e impulsiono os autos para 

as partes requererem o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002488-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SA E CASTRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos 

do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008895-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MATHEUS DA SILVA AQUINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1008895-65.2016.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por IGOR 

MATHEUS DA SILVA AQUINO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de parcelas do benefício previdenciário. Deu à causa o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Juntou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado 

em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023525-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT REIS CANDIDO LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1023525-92.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conversão de auxílio doença em 

auxílio acidentário, e concessão de auxílio acidente proposta por ROBERT 

REIS CANDIDO LEITE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Deu à causa o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e 

quatrocentos reais). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o E. TJMT, no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, julgado em 

28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 
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(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando entendimento, 

asseverando que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 

Senão vejamos: E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública , ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. 

(N.U 0005313-71.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Além do 

mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, 

torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência 

ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º 

da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027383-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1027383-63.2019.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo legal. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016126-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016126-07.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Ouça-se o Estado, via PGE, em 3 

dias. Após, examinarei o pedido Intime-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016564-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR / SUPERVISOR DO UOF POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016564-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SETELOG LOGISTICA E 

TRANSPORTE EIRELI contra ato indigitado coator de lavra do SUPERVISOR 

DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO – GFFT, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 

1144875-3 e do DAR 032/13.555.369-37, bem como que seja determinada 

a liberação das mercadorias e do veículo apreendido constantes no 

mencionado TAD. Aduz, em síntese, que tomou os serviços de transporte 

de mercadorias faturadas com origem no Rio Grande do Sul e 

destino/entrega no Estado de Rondônia, tendo ingressado para trânsito no 

Estado de Mato Grosso através do Posto Fiscal Correntes, divisa com o 

Estado de Mato Grosso do Sul no dia 11.04.2020. Relata que a unidade de 

fiscalização estava sem serviço e sem atendentes nos guichês de 

entrada, atendendo o disposto na Portaria SEFAZ nº 048/2020 em razão 

da pandemia da COVID-19, obrigando o motorista a buscar do outro lado 

da pista algum guichê da saída do Estado de Mato Grosso, sendo todos os 

documentos entregues ao agente fiscal e liberada a sua viagem após a 

devida checagem. Assevera que o veículo foi abordado no UFO Flávio 

Gomes na entrada de Cuiabá/MT no dia 11.04.2020, estando retido até a 

presente data, onde foi lavrado o TAD nº 1144875-3, com a aplicação de 

multas nos respectivos valores de R$ 745,65 (setecentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 5.054,22 (cinco mil e 

cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) – DAR nº 

032/13.555.369-37, em razão da ausência de DAMDFE. Pontua ser 

manifestamente arbitrário e ilegal o ato praticado pela autoridade 

Impetrada, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente 

mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 
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líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1144875-3 e do 

DAR 032/13.555.369-37, bem como que seja determinada a liberação das 

mercadorias e do veículo apreendido constantes no mencionado TAD. 

Partindo de uma análise perfunctória dos fatos expostos, aliada à malhada 

documental acostada, entendo que, ao que me afigura, merece guarida a 

pretensão da parte Impetrante. Ressalto que a apreensão de mercadorias 

prevista no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico 

fim de identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas 

materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, 

identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não mais se 

justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo 

objetivando o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 

do STF. Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal 

averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o 

recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de 

polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens 

se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito 

tributário. Nesses termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque 

Antônio Carraza, que assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o 

recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a 

mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da 

competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que 

lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser 

imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar 

a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir 

somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos 

necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões 

tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento 

administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a 

retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo 

ou da multa” (in ICMS. Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). 

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO 

FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE 

JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE 

LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO 

PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 

547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se 

abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a 

apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de 

diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à 

lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal 

(contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de assegurar a 

prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada se torna 

meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que 

deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 

323/STF – ‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos’”. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, 

Publicado no DJE 05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o 

Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte 

que a exigência da exação nos termos propostos da narrativa fática 

afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico. No que tange ao pedido de suspensão da 

exigibilidade crédito tributário, objeto do Termo de Apreensão e Depósito 

nº 1144875-3 e do DAR 032/13.555.369-37, entendo que não merece 

guarida. Isso porque, ao que me afigura nesta seara de cognição sumária, 

não há elementos que demonstrem de forma cabal qualquer irregularidade 

nos documentos combatidos, bem como não há documentação capaz de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Desta 

forma, presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento em 

parte da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada para 

determinar à autoridade coatora que proceda com a imediata liberação das 

mercadorias e do veículo apreendido, objetos do Termo de Apreensão e 

Depósito nº 1144875-3 e do DAR 032/13.555.369-37. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade Impetrada enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial 

plantonista. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060561-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARMOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490-O (ADVOGADO(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA 

RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 1060561-03.2019.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante 

noticia no doc. ID 28441221 o descumprimento da decisão judicial ID 

27592805. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária; (...)”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, in verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do alegado 

descumprimento da ordem, determino a intimação do impetrado 

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA 

RECEITA PÚBLICA – SUIRP, para cumprir a decisão judicial ID 27592805 no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo acostar comprovante do seu 

efetivo cumprimento nos autos. Decorrido o prazo, e não havendo notícia 

do cumprimento da ordem ou esclarecimento razoável, venham-me os 

autos conclusos para determinar seja oficiado ao Ministério Público sobre 

eventual prática de delito de improbidade administrativa, para, se for o 

caso, adotar as providências disciplinares contra o agente público, 

inclusive eventual abertura de PAD. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016792-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

GLAUBER SOARES MENDES OAB - MG119637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO (IMPETRADO)

HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1016792-08.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003713-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHYVIANNE ALENCAR BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1003713-59.2020.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Considerando que o 

acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, revogo a 

decisão retro, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016723-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro da Equipe de Apoio (IMPETRADO)

LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA (IMPETRADO)

CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1016723-73.2020.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. contra ato indigitado coator de 

lavra do PREGOEIRO DA EQUIPE DE APOIO DO CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO 

VALE DO RIO CUIABÁ e de CORECO TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida 

liminar para o fim de que seja determinada a suspensão cautelar do 

Pregão Presencial nº 01/2020 – SRP, bem como todo ato administrativo 

tendente a contratação da empresa supostamente declarada vencedora. 

Aduz, em síntese, que a segunda Impetrada foi sagrada vencedora do 

certame, todavia entende que a mesma deixa de atender ao edital quanto a 

qualificação econômica financeira e quanto a qualificação técnica. Relata 

que requereu administrativamente a revisão do ato administrativo que 

habilitou a vencedora, todavia o seu recurso foi negado. Pontua que a 

autoridade Impetrada desprezou todos os critérios técnicos legais para se 

apurar a qualificação dos licitantes, tanto em relação à habilitação técnica 

quanto à econômica, ferindo o seu direito líquido e certo. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

É cediço que o Mandado de Segurança tem como único escopo proteger 

direito líquido e certo, consoante artigo 5º, LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, 

não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de 

Castro Nunes: “(...) direito provado de plano, documentalmente, sem 

necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo 

dos fatos; (...)”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa 

contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de 

Janeiro: Forense, 1980, p. 65), razão pela qual a pretensão deve ser 

objeto de discussão pelo procedimento comum, haja vista que está a exigir 

dilação probatória. [...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira 

condição para a sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja 

atuação se reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é 

preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja 

líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o 

exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado 

de segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Ora, direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, 

para fins de segurança. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Mandado 

de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, 

dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de 

processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha 

Mello, DJ 22/12/1964). (...) A ação de mandado de segurança – que faz 

instaurar processo de natureza eminentemente documental – 

caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não 

comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória 

incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de 

fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. 

Doutrina. Precedentes”. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator 

Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015). Outrossim, deve a parte 

Impetrante, no momento da impetração do mandamus, apresentar todos os 

documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na 

inicial. In casu, busca o impetrante a concessão da liminar para que seja 

determinada a suspensão cautelar do Pregão Presencial nº 01/2020 – 

SRP, bem como todo ato administrativo tendente a contratação da empresa 

supostamente declarada vencedora, até decisão de mérito. Todavia, 

compulsando os autos denota-se que o impetrante não trouxe prova do 

ato coator, bem como não apresentou prova pré-existente, ou seja, desde 

já, se vislumbra a necessidade de dilação probatória, tendo em vista que 

impugna a qualificação econômica financeira e qualificação técnica da 

empresa vencedora. Sob esse prisma, verifico que a presente ação não 

deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade de extensa dilação 

probatória, incabível na via estreita do mandamus. Nesse sentido, o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 
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SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO 

PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ 

- CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de 

violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré - 

constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser 

comprovado de plano. (N.U 1006710-40.2017.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 09/01/2020). Desta feita, ante a ausência de prova 

pré-existente, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais 

adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam 

os autos encaminhados ao arquivo, com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034036-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1034036-52.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária proposta por ANTONIO ALVES DE SOUSA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja determinado o restabelecimento 

do auxílio-doença à parte Autora, contados da data de sua cessação 

(29.11.2016), ou que o seu benefício seja convertido em aposentadoria 

por invalidez desde a perícia medica judicial. Aduz, em síntese, que foi 

contratado para laborar na função de porteiro, com admissão em 

24.01.2014, sendo que em 13.05.2014 foi obrigado a se afastar de sua 

função em decorrência de acidente de trajeto sofrido após 12hs (doze 

horas) de trabalho, quando se dirigia para sua residência e foi fechado 

por veículo, vindo a cair ao solo e fraturando o acetábulo esquerdo (CID 

10 – S32). Relata que vinha gozando de benefício por acidente de 

trabalho, até que foi submetido à perícia medica para prorrogação de 

benefício em 29.11.2016, ocasião em que, mesmo ainda se encontrando 

incapacitado, o benefício foi indeferido por “Inexistência de Incapacidade 

Laborativa” e, o pagamento do benefício foi mantido até essa mesma data. 

Pontua que os exames e parecer fornecido por médico especialista 

demonstram que não possui condições físicas para trabalhar, não 

podendo, por isso, ter recebido alta pela perícia do INSS e, 

consequentemente, ter cessado o recebimento do aludido benefício. 

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. A medida antecipatória foi 

deferida (ID nº 12416279). Devidamente citado, o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS apresentou Contestação aos autos (ID nº 

13161264), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica 

acostada aos autos (ID nº 14044363), tendo a parte Autora rechaçado 

todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da 

exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Parecer 

Ministerial acostado (ID nº 16150603), tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento da instituição. Determinada a 

realização de perícia médica por perito oficial deste juízo (ID nº 17751103), 

a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico 

informado que a enfermidade que acomete o Requerente não implica em 

redução de suas capacidades laborais, estando em condições de retornar 

às suas atividades (ID nº 20431577). Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de 

direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma 

vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à 

disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de 

Ação Previdenciária no qual o Requerente visa que seja determinado o 

restabelecimento do auxílio-doença à parte Autora, contados da data de 

sua cessação (29.11.2016), ou que o seu benefício seja convertido em 

aposentadoria por invalidez desde a perícia medica judicial. A matéria 

posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefício da Previdência Social. Nos termos do art. 59 do 

mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado 

(a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao 

abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, 

o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 
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incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº 

20431577), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se 

constata que não há limitação funcional para a vida independente, o que 

comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades 

laborais. Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o 

demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, 

razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício 

previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art 98, §1º, I e VI do CPC. 

Ainda, determino a intimação pessoal do representante do INSS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceder com o pagamento dos honorários 

periciais. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e 

arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010868-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010868-84.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária proposta por LUIZ DA SILVA BARBOSA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que 

conceda ao Autor o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% 

sobre o salário-de-benefício, contados da data da cessação do benefício 

do auxílio-doença ou, alternativamente, caso constatada a sua 

incapacidade permanente, que seja convertido o seu benefício 

previdenciário em aposentadoria por invalidez. Aduz, em síntese, que 

exerce a profissão de torneiro mecânico, que exige esforços físicos 

multivariados, bem como higidez física, sendo que passou a sofrer de 

doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho devido à intensa e 

repetitiva atividade sem intervalos e a pressão pela produção, de modo 

que passou desenvolver lesão por esforço repetitivo e sofrer com fortes 

dores e dormência na região da coluna (dificuldades de locomoção) e 

percebendo um aumento sensível naquele desconforto, tais como realizar 

movimentos. Relata que restou constatado que possui “Bursite no ombro 

CID-10 M75.5, Transtornos de disco lombares e outros discos 

intervertebrais com radiculopatia CID-10 M51.1, Dor lombar baixa CID-10 

M54.5”, cuja ocorrência se deu pela rotina dura do labor, enfermidades 

estas que deram ensejo à concessão do auxílio-doença em 26.02.2012, 

tendo o mesmo cessado posteriormente após se submeter a nova perícia 

médica oficial. Pontua que os exames e parecer fornecido por médico 

especialista demonstram que não possui condições físicas para trabalhar, 

não podendo, por isso, ter recebido alta pela perícia do INSS e, 

consequentemente, ter cessado o recebimento do aludido benefício. 

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Devidamente citado, o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação aos 

autos (ID nº 16449086), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 16612601), tendo a parte 

Autora rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado 

os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. 

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo (ID 

nº 17752493), a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o 

laudo médico informado que a enfermidade que acomete o Requerente não 

implica em redução de suas capacidades laborais, estando em condições 

de retornar às suas atividades (ID nº 20635050). Sem parecer ministerial. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária no qual o 

Requerente visa que seja determinado ao Requerido que conceda ao 

Autor o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o 

salário-de-benefício, contados da data da cessação do benefício do 

auxílio-doença ou, alternativamente, caso constatada a sua incapacidade 

permanente, que seja convertido o seu benefício previdenciário em 

aposentadoria por invalidez. A matéria posta sub judice encontra guarida 

na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da 

Previdência Social. Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o 

auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar 

incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nessa condição. Neste sentido, é elucidativa a doutrina do 

previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 

lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o 

demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário 

o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se 

encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a 

existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a 

legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e 

por fim a iniciativa do beneficiário. Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao 

preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação 

previdenciária, mesmo que não a postule. Noutra baila, afirmam os 
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mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito 

Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o INSS cancelar um 

benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um 

processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão 

do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado 

para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, 

de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de 

avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece 

incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em sendo 

presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº 

20635050), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se 

constata que não há limitação funcional para a vida independente, 

inclusive que a atividade laborativa não agravará o quadro clínico, o que 

comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades 

laborais. Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o 

demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, 

razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício 

previdenciário, tampouco a conversão do mesmo em aposentadoria por 

invalidez. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art 98, §1º, I e VI do CPC. 

Ainda, determino a intimação pessoal do representante do INSS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, proceder com o pagamento dos honorários 

periciais. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e 

arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1015216-48.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária proposta por JURANDI LUIZ SANTIAGO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que 

conceda ao Autor o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% 

sobre o salário-de-benefício, contados da data da cessação do benefício 

do auxílio-doença ou, alternativamente, caso constatada a sua 

incapacidade permanente, que seja convertido o seu benefício 

previdenciário em aposentadoria por invalidez. Aduz, em síntese, que 

exerce a profissão de pedreiro, que exige esforços físicos multivariados, 

bem como higidez física, sendo que passou a sofrer de doença 

ocupacional equiparada a acidente de trabalho devido à intensa e 

repetitiva atividade sem intervalos e a pressão pela produção, de modo 

que passou desenvolver lesão por esforço repetitivo e sofrer com fortes 

dores e dormência na região da coluna (dificuldades de locomoção) e 

percebendo um aumento sensível naquele desconforto, tais como realizar 

movimentos. Relata que restou constatado que “gonartrose CID-10 M17 e 

transtorno do disco cervical com radiculopatia CID-10 M50.1”, cuja 

ocorrência se deu pela rotina dura do labor, enfermidades estas que 

deram ensejo à concessão do auxílio-doença em 19.08.2014, tendo o 

mesmo cessado em 31.05.2015 após se submeter a nova perícia médica 

oficial. Pontua que os exames e parecer fornecido por médico especialista 

demonstram que não possui condições físicas para trabalhar, não 

podendo, por isso, ter recebido alta pela perícia do INSS e, 

consequentemente, ter cessado o recebimento do aludido benefício. 

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Devidamente citado, o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação aos 

autos (ID nº 16449279), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 16613106), tendo a parte 

Autora rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado 

os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. 

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo (ID 

nº 17752134), a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o 

laudo médico informado que a enfermidade que acomete o Requerente não 
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implica em redução de suas capacidades laborais, estando em condições 

de retornar às suas atividades (ID nº 20634815). Sem parecer ministerial. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária no qual o 

Requerente visa que seja determinado ao Requerido que conceda ao 

Autor o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o 

salário-de-benefício, contados da data da cessação do benefício do 

auxílio-doença ou, alternativamente, caso constatada a sua incapacidade 

permanente, que seja convertido o seu benefício previdenciário em 

aposentadoria por invalidez. A matéria posta sub judice encontra guarida 

na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da 

Previdência Social. Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o 

auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar 

incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nessa condição. Neste sentido, é elucidativa a doutrina do 

previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 

lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o 

demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário 

o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se 

encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a 

existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a 

legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e 

por fim a iniciativa do beneficiário. Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao 

preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação 

previdenciária, mesmo que não a postule. Noutra baila, afirmam os 

mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito 

Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o INSS cancelar um 

benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um 

processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão 

do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado 

para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, 

de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de 

avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece 

incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em sendo 

presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº 

20634815), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se 

constata que não há limitação funcional para a vida independente, 

inclusive que a atividade laborativa não agravará o quadro clínico, o que 

comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades 

laborais. Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o 

demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, 

razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício 

previdenciário, tampouco a conversão do mesmo em aposentadoria por 

invalidez. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC, 

mantendo-os suspensos por força do art 98, §1º, I e VI do CPC. Ainda, 

determino a intimação pessoal do representante do INSS para, no prazo de 

10 (dez) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os 

autos com todas as baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026584-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AZEVEDO DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1026584-88.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária proposta por DANIEL AZEVEDO DE QUEIROZ em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que 

conceda ao Autor o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% 

sobre o valor do auxílio-doença recebidos e pagar os valores atrasados, 

que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações 

serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença (01.03.2014). 

Aduz, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito, apresentando 

quadro clínico de fratura da clavícula esquerda e estruturas torácicas, 

sendo que permaneceu em gozo de benefício de auxílio-doença 

previdenciário entre 03.02.2014 e 01.03.2014. Pontua que sofreu redução 

acentuada de suas condições físicas, após a consolidação das lesões 

provenientes do referido acidente, a tal ponto que hoje não tem condições 

de desempenhar suas atividades profissionais normalmente da mesma 

maneira que desempenhava antes do acidente. Pugna pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Devidamente citado, o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS apresentou Contestação aos autos (ID nº 9943200), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 10108612), tendo a parte Autora rechaçado todos os 

pontos abordados pelo Requerido, ratificado os termos da exordial e, ao 

final, pugnou pela procedência dos pedidos. Determinada a realização de 

perícia médica por perito oficial deste juízo (ID nº 17742230), a parte 

Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado 

que a enfermidade que acomete o Requerente não implica em redução de 

suas capacidades laborais, estando em condições de retornar às suas 

atividades (ID nº 19641645). Sem parecer ministerial. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária no qual o Requerente visa 

que seja determinado ao Requerido que conceda ao Autor o benefício de 

auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o valor do auxílio-doença 

recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de 

pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da 

cessação do auxílio-doença (01.03.2014). A matéria posta sub judice 

encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefício da Previdência Social. Ab initio, convém ressaltar que o 

auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados 

(empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de 

qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na 

capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos 

funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na 

capacidade laborativa. Acerca do referido benefício, dispõe o art. 86 da 

Lei nº 8.213/91, in verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por 

cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 

5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do 

óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de 

qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada 

sua acumulação com qualquer aposentadoria. (...)”. Da leitura do 

dispositivo, observa-se que o benefício em questão possui natureza 

indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o 

padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural 

decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade 

laborativa. Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório 

dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado 

por este juízo (ID nº 19641645), verifica-se que foi amplamente 

demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno 

ao trabalho, bem como se constata que não há limitação funcional para a 

vida independente, inclusive que a atividade laborativa não agravará o 

quadro clínico, tampouco que acarretará em limitação de movimentos que 

reduzem a capacidade para as suas atividades, o que comprova a 

existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais. Ora, 

conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não 

é devida a concessão do seu benefício previdenciário. Nesse sentido, 

segue o entendimento da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO 

STJ. 1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar a 

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste 

sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira 

Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do 

art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o 

Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, afirmou 

inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal 

conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

04/10/2017). Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa 

da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do §2º, 

§3º e §8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do 

art 98, §1º, I e VI do CPC. Ainda, determino a intimação pessoal do 

representante do INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com o 

pagamento dos honorários periciais. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal e não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas de 

estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500215-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO MATOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para a Fazenda Pública manifestar acerca do retorno 

do AR positivo da parte executada no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011342-29.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA CUIABA EMP IMOB LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011342-29.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COIMBRA CUIABÁ EMP IMOB. LTDA CNPJ NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 93985. CDA's Nºs 71021; 57509; 71041; 

13322; 143721; 133242; 143741; 220654; 57489; e 20674. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 10.2.31.001.0624.001. VALOR DA CAUSA: R$372,09- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 
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suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos 

nas CDA‘s descritas na exordial e acima relacionadas, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo 

nos autos, bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações 

quanto à intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da 

sentença extintiva proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o 

prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 

5º do CPC, havendo interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de 

Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida 

sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no 

Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007965-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCISCO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007965-50.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ FRANCISCO CAMPOS CPF Nº não informado - 

CONTRIBUINTE 73765. CDA's Nºs 52463;113337; 36978; 107526 e 

191309. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.35.048.0264.001. VALOR DA 

CAUSA: R$479,07- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial e acima 

relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 
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imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004249-15.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: YASHUHIKO ENDO CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 79525. CDA's Nºs 1999/4302, 1999/4304; 1999/4304; 

1999/4305; 2000/4383, 2000/4384; 2000/4385; 2000/4386; 2001/41333; 

2001/41334; 2001/ 41335; 2001/41336; 2002/113229; 2002/113230; 

2002/113230; 2002/113231; 2002/113232; 2003/198732; 2003/198733; 

2003/198734; 2003/198735. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.11.003.0313.001. VALOR DA CAUSA: R$ 502,50- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na 

exordial e acima relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, 

que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi 

proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no 

Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação 

pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS 

(PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida 

nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA 

DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 
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ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença (ATO 

ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004908-24.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ROSENDO DA SILVA OAB - MT6944/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004908-24.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FLÓRIDA FERREIRA DE OLIVEIRA CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 40346. CDA's Nºs 1999/34070; 2000/92271; 

2001/19117; 2002/83830; e 2003/163971. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.005.0017.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 619,68- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s 

descritas na exordial e acima relacionadas, em relação à Parte Executada 

em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, 

na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, 

bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva 

proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença (ATO 

ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 
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resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014766-79.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014766-79.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSÉ GUILHERME JUNIOR CPF Nº 207.448.541-72 - 

C O N T R I B U I N T E  3 1 5 9 9 2 .  C D A ' s  N º s 

3 5 3 4 1 ; 3 5 3 4 2 ; 9 3 7 8 3 ; 9 3 7 8 4 ; 1 4 5 1 5 ; 2 0 6 5 1 ; 2 0 6 5 2 ; 

77475;83644;85947;85948;156217;163676;166625;166626. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.45.060.0120.001 IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.160,11- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial e acima relacionadas, 

em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e 

incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema Apolo do Fórum 

da Capital, informações quanto à intimação pessoal do Município 

Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, DETERMINO o 

cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente 

destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município Exequente, 

para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes autos físicos 

digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do 

Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição de recurso, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, 

recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado 

da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO 

DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 
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aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013913-70.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERTULIANO DA COSTA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013913-70.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TERTULIANO DA COSTA LEITE CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 28727. CDA's Nºs 30754; 88401; 15379; 

5380; 78557; 78558; 157552; e 157553. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.015.0311.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$4.151,15- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s 

descritas na exordial e acima relacionadas, em relação à Parte Executada 

em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, 

na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, 

bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva 

proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença (ATO 

ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009280-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE MODAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009280-16.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GORETE MODAS CNPJ NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 66602. CDA's Nºs 48743; 109204; 34320; 103726; e 

186988. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.23.010.0035.003 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 262,11- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial e acima 

relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 

imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 
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PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001996-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RESENDE DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001996-54.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL RESENDE DE MELLO CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 18558. CDA's Nºs 26758; 83782; 72656; 

10856 e 150287. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 014.33.028.0334.001 - IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 294,02- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial 

e acima relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 

imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 
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Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001812-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINA COSTA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001812-98.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LINA COSTA DE MORAES CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 84593. CDA's Nºs 60137; 124027; 45168; 117971; e 

203608. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.1.43.010.0030.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$510,48- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial e acima 

relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 

imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 83 de 526



titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011014-02.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOAO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0011014-02.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL JOÃO DE BARROS CPF NÃO INFORMADO 

- CONTRIBUINTE 17129. CDA Nº 149345 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.040.0679.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 426,97- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s 

descritas na exordial e acima relacionadas, em relação à Parte Executada 

em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, 

na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, 

bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva 

proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença (ATO 

ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 
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observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006556-39.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TECLO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006556-39.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/01/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ TECLO DA SILVA CPF Nº 181.703.581-91 - 

CONTRIBUINTE 67415. CDA's Nºs 49265; 190024; 109768; 104118; 10632; 

e 187444. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.24.022.0090.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 335,89- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos inscritos nas CDA‘s descritas na exordial e acima 

relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 

imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentação de relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 85 de 526



tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009142-49.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009142-49.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ANTONIO MARIANO DA SILVA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 019440660286001 CDA's Nºs 2000/115247; 2001/38591; 

2002/109638 e 2003/194020. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.066.0286.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$468,60- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO MARIANO DA SILVA – 

CPF Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/115247; 2001/38591; 2002/109638 e 

2003/194020, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.9.44.066.0286.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$468,60- (ID 28092157). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28092157 e 28092992). Em 31/05/2007 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a 

PRESCRIÇÃO o crédito executado, bem como determinando o 

prosseguimento da execução com relação às CDA’s REMANESCENTES (ID 

28092996). Em 01/11/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28092997, 28092998 e 28092999). Em 28/05/2009 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, DEIXANDO 

DE RECEBER a Apelação, por inadequação da via recursal eleita (ID 

28083000). Em 21/11/2011, o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho, determinando o Município Exequente que 

proceda à EMENDA À INICIAL, “trazendo aos autos o endereço completo 

e/ou o CPF/CNPJ válido do Executado para o regular e eficiente trâmite da 

presente execução, sob pena de indeferimento da inicial.”, sic (ID 

28093001). Em 27/06/2013 pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública foi proferida DECISÃO, nos seguintes termos: “Revendo os autos, 

constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora perseguido 

é inferior ao valor estabelecido no artigo 1º do Provimento 13/2013 da CGJ 

correspondente a 15 UPFMT, que hoje equivale à importância de 

R$1.129,50 (um mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) à 

vista do que dispõe o inciso II, § único do artigo 3º da Portaria nº 

85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, o arquivamento deste feito.”, sic 

(ID 28093002). Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 14/12/2018, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar CGJ, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, proferiu o 

seguinte despacho: “Chamo o feito à ordem para revogar a decisão retro. 

CUMPRA-SE o despacho de fls. 27”, sic (ID 28093003), inexistindo 

informação quanto ao seu cumprimento. Encontra-se juntado aos autos o 

Extrato do Contribuinte, datado de 16/07/2019, sem informação quanto à 

sua juntada (ID 28093004). Em 16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0009142-49.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28092158). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 31/05/2007, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data do último protocolo 

do Município Exequente (01/11/2007), até a presente data (15/04/2020) a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009142-49.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO 

MARIANO DA SILVA – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/115247; 2001/38591; 2002/109638 e 2003/194020, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$468,60-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
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observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009185-83.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: SYLVIO BERTI CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 7784 

CDA's Nºs 1999/22037; 2000/78357; 2001/5619; 2002/65899 e 

2003/142242. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.22.038.0166.001 – IPTU’s 

VALOR DA CAUSA: R$723,01- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

SYLVIO BERTI – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/22037; 2000/78357; 

2001/5619; 2002/65899 e 2003/142242, referentes ao não pagamento de 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.3.22.038.0166.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$723,01- (ID 28056566). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28056566 e 28056567). 

Em 24/05/2006 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28056568 

– p. 1), não havendo informações sobre cumprimento. Em 25/05/2007 o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

declarando a PRESCRIÇÃO o crédito executado representado pela 

“CDA(s) com mais de cinco anos sem que a parte houvesse sido citada”, 

sic, não informando a qual(is) CDA(s) se referia, bem como determinando 

o ARQUIVAMENTO da execução com relação às CDA’s remanescentes, 

nos termos do Art. 1° do Provimento n° 18/2007 (ID 28056568 – p. 4/7). Em 

08/01/2008 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a prescrição 

(ID’s 28056569, 28056570 e 28056571 – p. 1/3). Em 28/05/2009 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE 

RECEBER a Apelação, diante de sua impropriedade para atacar a decisão 

que extinguiu parcialmente o feito (ID 28056571 – p. 5 e 28056572 – p. 

1/2). Em 03/11/2009 o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer a expedição de ofício à “Secretaria da Receita Federal”, sic, para 

obtenção do CPF e RG da Parte Executada (ID 28056572 – p. 4), a qual foi 

INDEFERIDA pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública em 

06/04/2010 (ID 28056572 – p. 5). Em 27/06/2013, consta do Sistema Apolo 

que pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública foi proferida 

DECISÃO, nos seguintes termos: “Revendo os autos, constata-se que o 

custo da cobrança do crédito tributário ora perseguido é inferior ao valor 

estabelecido no artigo 1º do Provimento 13/2013 da CGJ correspondente a 

15 UPFMT, que hoje equivale à importância de R$1.129,50 (um mil cento e 

vinte e nove reais e cinquenta centavos) à vista do que dispõe o inciso II, 

§ único do artigo 3º da Portaria nº 85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, 

o arquivamento deste feito.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo 

a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal.”, sic. Em 11/12/2018, segundo consta no Sistema Apolo, 

em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MMº Juiz de Direito Auxiliar 

CGJ, Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, proferiu o seguinte despacho: “Chamo 

o feito à ordem para revogar a decisão retro. CUMPRA-SE o despacho de 

fls. 27”, sic, inexistindo informação quanto ao seu cumprimento. Em 

16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0009185-83.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28052190). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 24/05/2006, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (03/11/2009), até a presente data 

(16/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 
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6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009185-83.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SYLVIO BERTI – 

CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/78357; 2001/5619; 

2002/65899 e 2003/142242, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$723,01-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 
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pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012893-44.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: LILIAM CRISTINA DOS SANTOS PITTA CPF Nº 

341.777.281-87 - CONTRIBUINTE 35815 CDA's Nºs 1999/32754; 

2000/90770; 2001/17756; 2002/81720 e 2003/161388. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.33.037.0710.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$4.014,16- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LILIAM 

CRISTINA DOS SANTOS PITTA – CPF N° 341.777.281-87, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/32754; 

2000/90770; 2001/17756; 2002/81720 e 2003/161388, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.33.037.0710.001, e o valor atribuído à causa foi R$4.014,16- (ID 

28094323). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28094323 e 28098552). Em 04/05/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28094323 – p.1), tendo sido expedida 

Carta de Citação em 26/04/2005 (ID 28098553), a qual retornou SEM 

assinatura de recebimento, sob motivo de devolução “Desconhecido” (ID 

28098554 - p. 2). Em 30/05/2006 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer a citação da Parte Executada via Edital (ID 28098554 
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– p. 5), tendo sido expedido Edital de Citação (ATO ORDINATÓRIO) em 

20/08/2007 (ID 28098555), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7724 de 

17/10/2007 (ID 28098556 – p. 2) Em 06/10/2009 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a expedição de ofício à “Secretaria da 

Receita Federal”, sic, para obtenção do CPF e RG da Parte Executada (ID 

28098556 – p. 5), a qual foi INDEFERIDA pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública em 06/07/2010 (ID 28098557). Em 30/01/2015 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 30/01/2015 às 13:50 

Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especializada de Execução Fiscal ...”, sic. Em 17/01/2020 a Secretaria 

(CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0012893-44.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28094324). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 20/08/2007,evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/32754 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/32754 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s 2000/90770; 2001/17756; 2002/81720 e 2003/161388, 
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chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 04/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (06/10/2009), até 

a presente data (16/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012893-44.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LILIAM CRISTINA 

DOS SANTOS PITTA – CPF N° 341.777.281-87, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/32754, 

e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/90770; 2001/17756; 2002/81720 e 

2003/161388, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que o fornecido pelo Município Exequente 

se mostrou incorreto (ID 28098554 - p. 2). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$4.014,16-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 
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qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003431-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003431-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a 

qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o 

relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o 

crédito representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 03/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002285-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITUS - PARTICIPACOES, SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002285-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: INFINITUS - PARTICIPACOES, SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

E COBRANCA LTDA Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda 

Pública Municipal, a qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 

924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, 

declaro quitado o crédito representado pelas CDAs que instruíram a 

presente ação, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos 

do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo 

recursal. Ante a ausência de triangularização da relação jurídica 

processual deixo de condenar em custas a parte executada. Certificado o 

trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005803-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PELAGIO PALMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005803-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PELAGIO PALMA FILHO Trata-se de execução 

fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção 

do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pelas 

CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de 

renúncia ao prazo recursal. Ante a ausência de triangularização da 

relação jurídica processual deixo de condenar em custas a parte 
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executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março 

de 2020. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004436-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SORDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004436-20.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SERGIO SORDI Trata-se de execução fiscal 

promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção do 

feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pelas 

CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de 

renúncia ao prazo recursal. Ante a ausência de triangularização da 

relação jurídica processual deixo de condenar em custas a parte 

executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de março 

de 2020. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025347-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1025347-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a 

qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o 

relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o 

crédito representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Custas pela 

parte executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se 

baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003747-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMARTINE GODOY NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003747-05.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LAMARTINE GODOY NETO Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Custas pela 

parte executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se 

baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de março de 2020. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025307-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1025307-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA 

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Municipal. A parte executada não foi citada. No curso da demanda, 

sobreveio notícia de que a presente execução foi proposta em duplicidade 

ensejando, assim, a litispendência. É o relatório. Decido. Em decorrência 

da litispendência noticiada, julgo extinta a execução em trâmite, com 

fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Sem ônus, nos termos do artigo 

39 da LEF. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e 

arquive-se. .P.R.I. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026161-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BORGES SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026161-31.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:20:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMANDA BORGES SAMPAIO Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008039-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008039-33.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: MARIANGELA DA 

SILVA Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Municipal, a qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC. É o relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro 

quitado o crédito representado pelas CDAs que instruíram a presente 

ação, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 

924, II, do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008090-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYDE MONTEIRO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008090-44.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ALAYDE MONTEIRO 

PRADO Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Municipal, a qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC. É o relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro 

quitado o crédito representado pelas CDAs que instruíram a presente 

ação, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 

924, II, do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008801-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA FERRAZ LESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008801-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: EMILIANA FERRAZ LESCO Trata-se de ação de execução 

fiscal proposta pela Fazenda Pública contra Emilana Ferraz Lesco. No id. 

22276409 e 31089487 sobreveio a informação de que a parte executada 

faleceu há mais de vinte anos. É o relatório. Decido. Compulsando os 

autos observo que a parte falecida não chegou a ser parte na execução, 

pois não houve citação válida. Em decorrência da ausência de citação 

válida da parte executada não é possível o redirecionamento da execução 

em face do espólio e sucessores. Tal substituição processual só é 

admitida quando o devedor falece após a citação na execução fiscal, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 

DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO 

CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a 

alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma 

vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de 

maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com 

o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de 

origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O 

redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor 

apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução 

fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder 

pelos créditos tributários". 3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já 

se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente 

proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao 

espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem 

a necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4. In casu, todavia, 

conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela 

Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, 

contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos 

tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio. 5. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, 

o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida 

orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do 

art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 

1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 

2.6.2010. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, 

não provido. (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) Grifei Ante o 

exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 485, 

inc. VI, do CPC. Sem custas, conforme art. 39 da Lei de 6.830/80. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas devidas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000254-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ALVES CANOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000254-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: VILSON ALVES CANOFF Trata-se de execução 

fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção 

do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pelas 

CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de 

renúncia ao prazo recursal. Ante a ausência de triangularização da 

relação jurídica processual deixo de condenar em custas a parte 

executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009871-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLAUDE GABRIEL JACOBINA DA CRUZ ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009871-72.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BLAUDE GABRIEL JACOBINA DA CRUZ 

ARAUJO Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Municipal, a qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do 
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CPC. É o relatório. Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro 

quitado o crédito representado pelas CDAs que instruíram a presente 

ação, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 

924, II, do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006739-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA TAVARES VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006739-07.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CLAUDIA TAVARES VILELA Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública, a qual postula a extinção 

do feito, com fulcro no artigo 26 da LEF. É o relatório. Decido. Conforme 

estabelece a Lei de Execução Fiscal, no artigo 26, extingue-se a 

execução quando houver o cancelamento da inscrição de dívida ativa. 

Posto isso, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 

26 da LEF. Sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da LEF. 

Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Certificado o trânsito 

em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007200-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA SARA DE OLIVEIRA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1007200-76.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GEISA SARA DE OLIVEIRA MOURA Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005567-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO PELISSARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005567-30.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMIR APARECIDO PELISSARI Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003817-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANGELO BIAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003817-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE ANGELO BIAVA Trata-se de execução 

fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção 

do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pelas 

CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de 

renúncia ao prazo recursal. Ante a ausência de triangularização da 

relação jurídica processual deixo de condenar em custas a parte 

executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005198-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005198-36.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MEIRE DE OLIVEIRA COSTA Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005692-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ELTON ANGHINONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005692-95.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EDSON ELTON ANGHINONI Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009039-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TONESMAR REAME CASADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009039-39.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: TONESMAR REAME CASADO Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013950-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIS PEDDE PUCINELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1013950-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GLADIS PEDDE PUCINELI Trata-se de execução 

fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção 

do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pelas 

CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de 

renúncia ao prazo recursal. Ante a ausência de triangularização da 

relação jurídica processual deixo de condenar em custas a parte 

executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0027592-74.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0027592-74.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/11/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

18/12/2019. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: CECÍLIA DA 

SILVA LIMA CPF Nº 544.891.991-04 - CONTRIBUINTE 323760. CDA's Nºs 

43109; 115379; 115449; 200824; e 200891. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.020.0161.001. VALOR DA CAUSA: R$ 507,00- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 23/11/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de CECÍLIA DA SILVA LIMA – CPF Nº 

544.891.991-04, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 43109; 115379; 115449; 200824; e 200891, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s, do imóvel de Inscrição Municipal nº 

04.1.31.020.0161.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 507,00-(ID 

27550587, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s ID 27571484, p. 2-4; 27571485 - p.1-2). Em 07/12/2004 

foi determinada a Citação por Carta AR (ID 27550587, p. 2), tendo sido 

expedida a referida Carta em 11/02/2005 (ID 27571485 -p.4), a qual 

retornou aos autos COM assinatura de recebimento com carimbo dos 

Correios em 01/02/2006, sem o número do AR (ID 27571485 -p.6). Em 

30/05/2006 o Município Exequente requereu a penhora do imóvel objeto 

desta execução (ID 27571486 - p.5), tendo sido DEFERIDO o pedido em 

17/05/2007 pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda 

Pública(ID27571486 - p.6). Em 09/02/2009 o Município Exequente requereu 

a penhora on line da quantia atualizada de R$1.031,60- (ID27571486 - 

p.10-11). Em 23/11/2011 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública 

proferiu DECISÃO, determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO sem 

baixa no Cartório Distribuidor (ID 27571487). Em 20/02/2015 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: "Redistribuído em 20/02/2015 às 9:10 

Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especia l izada de Execução F isca l  Com o Número : 

27592-74.2004.811.0041", sic. Em 23/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0027592-74.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 27550588). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 07/12/2004, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 25/11/2004, houve a Citação da Parte 

Executada em 01/02/2006, e, até a presente data já decorreram mais de 

DEZESSEIS ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito 

na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (09/02/2009), até 
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a presente data (13/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de Recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 
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a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027592-74.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CECILIA DA SILVA 

LIMA – CPF Nº 544.891.991-04, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 43109; 115379; 115449; 

200824 e 200891, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente 

da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por Carta Registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$507,00-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 
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1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006165-84.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA FLOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0006165-84.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: TEREZA FLOR DOS SANTOS CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 14870 CDA's Nºs 1999/46985; 2000/107167; 2001/33142; 

2002/102005 e 2003/184901. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1605.685 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$466,40- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de TEREZA FLOR DOS SANTOS - CPF 

Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/46985; 2000/107167; 2001/33142; 

2002/102005; e 2003/184901, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.9.13.008.1605.685, e o valor atribuído 

à causa foi R$466,40- (ID 28092165). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28092165 e 28093034). Em 16/05/2007 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28093038), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 17/09/2009 (ID 28093039 – p. 1), a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Ausente” (ID 28093039 – p. 2) Em 17/05/2013, segundo consta 

do Sistema Apolo, foi proferida DECISÃO pelo Juízo da Terceira Vara Esp. 

Fazenda Pública, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme 

Provimento nº 13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “Vistos em correição. 

Processo em ordem. Compulsando os autos verifica-se que o valor da 

causa esta abaixo de 15 Unidades de Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso - UPF/MT, dá azo ao arquivamento provisório do feito, consoante o 

Provimento n. 013/2013-CGJ. Sendo assim, com base no referido 

Provimento, determino o arquivamento dos autos, com baixa apenas no 

relatório estatístico. Cumpra-se.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal.”, sic. Em 17/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0006165-84.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28092166). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/46985 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.” Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/46985 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 
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exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos CRÉDITOS REMANESCENTES, inscritos nas 

CDA’s N°s2000/107167; 2001/33142; 2002/102005 e 2003/184901, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 16/05/2007, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data do distribuição 

processual (27/12/2004), até a presente data (16/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006165-84.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de TEREZA FLOR DOS 

SANTOS – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/46985, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/107167; 2001/33142; 2002/102005 e 

2003/184901cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada 

pessoalmente (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$466,40-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 
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conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015749-78.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARCIA BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015749-78.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: SOLANGE MARCIA BRAGA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 99009 CDA's Nºs 1999/39473; 2000/98453; 2001/25070; 

2002/91603; e 2003/172843. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.14.022.0257.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$4.837,92- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 28/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SOLANGE MÁRCIA 

BRAGA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/39473; 2000/98453; 2001/25070; 

2002/91603; e 2003/172843, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.7.14.022.0257.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$4.837,92- (ID 28120897). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28120897 e 28121080) Em 02/06/2006 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28121081), 

interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, não 

havendo informações sobre cumprimento. Em 30/05/2007 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a 

PRESCRIÇÃO o crédito executado, bem como determinando o 

prosseguimento da execução com relação aos CRÉDITOS 

REMANESCENTES (ID 28121083). Em 31/10/2007 o Município Exequente 

interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo 

provimento para afastar a prescrição (ID’s 28121086, 28121087, 

28121088 e 28121089). Em 28/05/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE RECEBER a Apelação 

por inadequação da via recursal eleita (ID 28121191). Em 10/11/2011 o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO, 

determinando EMENDA À INICIAL, nos seguintes termos: “Compulsando os 

autos, verifico que o endereço e o CPF/CNPJ do Executado encontra-se 

insuficiente. Por isso, nos termos do artigo 284 do CPC, intime-se o 

Exequente para emendar a inicial no prazo de 10 (dez) dias, trazendo nos 

autos as informações necessárias para o regular e eficiente trâmite da 

presente execução. Ressalto que estas informações são imprescindíveis 

para o trâmite processual e a não complementação desses dados 

implicará no indeferimento da inicial.”, sic, ID 28121191. Em 09/07/2013, o 

Município Exequente requereu a ‘retificação do polo passivo’, ‘face a 

sucessão imobiliária’, nos termos do Art. 130 CTN, indicando o adquirente 

AUGUSTO BOCCARIA E OUTRA – CPF nº 332.415.208-97, ‘ainda mais que 

não existe qualquer prova anterior de quitação acostada aos autos.’, sic, 

ID 28121193, anexando o Extrato do Contribuinte, expedido em 04/07/2013 

, ID 28121194. Em 19/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “Redistribuído em 19/02/2015 às 14:26 Horas da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número: 15749-78.2005.811.0041.”, sic. Em 16/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0015749-78.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28120898). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 02/06/2006, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 28/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS entre a distribuição da 

inicial em 28/12/2004 (ID 28120897) e o pedido de “RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO”, em 09/07/2013 (ID 28121193), e mais de SEIS ANOS 

desde então, até a presente data (16/04/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO 
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REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos 

sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a 

constrição de bens da empresa devedora, ou qualquer causa de 

interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a 

prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso 

repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, N.U 0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). 

(negritei). Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0015749-78.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SOLANGE MARCIA 

BRAGA – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/98453; 

2001/25070; 2002/91603; e 2003/172843, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 
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Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$4.837,92-) está 

abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 
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Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000699-12.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000699-12.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 675 CDA's Nºs 1999/19009; 2000/74712; 2001/2635 e 

2003/137499. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.44.092.1689.001 – IPTU’s 

VALOR DA CAUSA: R$860,89- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS – CPF N° NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s 1999/19009; 

2000/74712; 2001/2635 e 2003/137499, referentes ao não pagamento de 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.2.44.092.1689.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$860,89- (ID 28120905). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28120905 e 28121218) Em 

28/10/2009 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

citação da Parte Executada via Edital (ID 28121225, o qual foi DEFERIDO 

pelo Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública em 24/05/2011 (ID 

28121226), interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedido Edital de Citação em 09/08/2011 (ID 28121227), 

sendo afixado no mural daquele Juízo em 18/11/2011 (ID 28121228). Em 

12/07/2012 o Juízo da Quarta Vara Esp. Fazenda Pública proferiu 

DESPACHO, nos seguintes termos: “Manuseando os autos constato que o 

credor, não obstante tenha sido intimado pessoalmente para dar 

andamento ao feito, deixou decorrer “in albis” o prazo a ele ofertado. 

Cumpra-se, portanto, o disposto no Art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, 

arquivando-se os autos provisoriamente, sem baixa na distribuição, 

atentando-se para o parágrafo 2º do mesmo artigo, devendo a senhora 

gestora incluir o feito com o comando “80” no sistema APOLO. Após o 

decurso do prazo prescricional, ou requerimento das partes, 

desarquivem-se, promovendo-se conclusão.”, sic, ID 28121230. Em 

27/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 

27/01/2015 às 17:34 Horas da Quarta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. 

Em 18/05/2017, este Juízo proferiu DESPACHO, determinando o 

ARQUIVAMENTO dos autos até o advento da prescrição intercorrente, em 

12/07/2017 (ID 2812131). Em 20/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0000699-12.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28120906). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

09/08/2011, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 
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DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/19009 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/19009 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s 2000/74712; 2001/2635 e 2003/137499, chega-se à conclusão 

que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que 

se consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 24/05/2011, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos DEZ ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (28/10/2009), até a presente data (16/04/2020) a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000699-12.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ PEREIRA DOS 

SANTOS – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/19009, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/74712; 2001/2635 e 2003/137499, INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$860,89-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 
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prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014605-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESONIAS VIEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014605-69.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: GESONIAS VIEIRA DE ALMEIDA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 88824 CDA's Nºs 1999/64676; 2000/136754; 2001/50918; 

2002/125525; e 2003/212209. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.24.002.0413.001 – IPTU’S VALOR DA CAUSA: R$345,00- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GESONIAS VIEIRA DE ALMEIDA – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/64676; 2000/136754; 2001/50918; 

2002/125525 e 2003/212209, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 04.4.24.002.0413.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$345,00- (ID 28136158). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28136158 e 28136861). Em 23/03/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28136862 – p. 2), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 24/10/2005 (ID 28136862 – p. 3), cujo 

AR retornou SEM “que a parte requerida fosse encontrada pelo carteiro”, 

sic, (ID 28136862 – p. 5/6). Em 01/05/2006 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a citação da Parte Executada via 

EDITAL (ID 28136863 – p. 1). Em 12/06/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. 

da Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEFERINDO o pedido retro (ID 

28136863 – p. 2), tendo sido expedido Edital de Citação em 26/07/2006 (ID 

28136863 – p. 4), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7430 de 03/08/2006 

(ID 28136863 – p. 7). Em 17/05/2007 o Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO DIRETA da 

CDA N° 1999/64676 (ID 28136864 – p. 3). Em 14/11/2007 o Município 

Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra decisão retro, 

requerendo provimento para afastar a prescrição (ID’s 28136864 – p. 9, 

28136865, 28136866 e 28136867). Em 11/06/2008 o Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO recebendo a Apelação retro 

(ID 28136867 – p. 5). Em 16/02/2009 a Quarta Câmara Cível do Egrégio 

Tribunal de Justiça, nos termos do voto do DD. Relator Desembargador 
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Marcio Vidal, DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação retro (ID’s 

28136870 e 28136871). Em 01/10/2009 o Município Exequente peticionou 

nos autos para requerer a expedição de ofício ao DETRAN, para obter 

informações acerca de veículos passíveis de penhora em nome da Parte 

Executada (ID 28136872 – p. 4), a qual foi DEFERIDA pelo Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 04/10/2011 (ID 28136872 – p. 5), não 

havendo informações sobre cumprimento. Em 03/12/2014 o Juízo da 

Quinta Vara Esp. Fazenda Pública proferiu DESPACHO, segundo consta 

do Sistema Apolo, nos seguintes termos: “Em atendimento ao disposto no 

Provimento nº 13/2013-CGJ, determino o arquivamento provisório do 

presente feito. Intime-se Cumpra-se.”, sic, ID 28136872 – p. 6). Em 

26/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 

26/01/2015 às 15:17 Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. 

Encontra-se juntado aos autos físicos, o EXTRATO DO CONTRIBUINTE, do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 04.4.24.002.0413.001, expedido em 

02/08/2019, onde se lê que o crédito executado foi PARCELADO, 

encontrando-se sem quitação na data, apenas duas das parcelas 

vincendas em 22/08/2019 e 23/09/2019. (ID 28136872 – p. 8). Em 

24/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0013832-24.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28085853). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 26/07/2006, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”. Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.”. Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/64676 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/64676 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 
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SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s2000/136754; 2001/50918; 2002/125525 e 2003/212209, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 23/03/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (01/10/2009), até 

a presente data (16/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014605-69.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GESONIAS VIEIRA 

DE ALMEIDA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/64676, 

e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/136754; 2001/50918; 2002/125525 e 

2003/212209, INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível a sua localização no 

endereço fornecido pelo Município Exequente (ID 28136862 – p. 5/6). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$345,00-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 
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Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015424-06.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AFONSO DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015424-06.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JORGE AFONSO DE SÁ CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 10882 CDA's Nºs 2001/14729; 2001/14730; 2002/77737; 

2002/77738; 2003/156527; e 2003/156528. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nº 

01.5.15.044.0628.001 e 01.5.15.044.0628.002 – IPTU’s VALOR DA 

CAUSA: R$1.926,71- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

JORGE AFONSO DE SÁ - CPF Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/14729; 

2001/14730; 20022/77737; 2002/77738; 2003/156527 e 2003/156528, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s dos imóveis de Inscrições 

Municipais nºs 1.5.15.044.0628.001 e 01.5.15.044.0628.002, e o valor 

atribuído à causa foi R$1.926,71- (ID 28136160). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28136160 e 28136873). 

Em 23/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do crédito executado, sem informar 

a qual CDA se referia, bem como determinando o prosseguimento da 

execução em relação às demais CDA’s, com a citação da Parte 

Executada, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do Art. 174 

CTN (ID 28054740). Em 04/07/2007 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento 

para afastar a prescrição (ID’s 28136879, 28136880 e 28132881). Em 

18/05/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO DEIXANDO DE RECEBER a Apelação, diante de sua 

impropriedade para atacar decisão que extinguiu parcialmente a execução 

(ID 28136883). Em 11/11/2011 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DESPACHO, determinando EMENDA À INICIAL, nos 

seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que o endereço e o 

CPF/CNPJ do Executado encontra-se insuficiente. Por isso, nos termos do 

artigo 284 do CPC, intime-se o Exequente para emendar a inicial no prazo 

de 10 (dez) dias, trazendo nos autos as informações necessárias para o 

regular e eficiente trâmite da presente execução. Ressalto que estas 

informações são imprescindíveis para o trâmite processual e a não 

complementação desses dados implicará no indeferimento da inicial.”, sic, 

ID 28136884. Em 11/07/2013 a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

retirou os autos com carga, devolvendo-os em 22/10/2013, segundo 

consta do Sistema Apolo. Em 09/10/2014 novamente a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente retirou os autos com carga, devolvendo-os em 

19/02/2015, segundo consta do Sistema Apolo. Em 20/02/2015 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 20/02/2015 às 8:56 

Horas da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especia l izada de Execução F isca l  Com o Número : 

15424-06.2005.811.0041.”, sic. Em 19/02/2015 o Município Exequente 

peticionou nos autos, requerendo SUSPENSÃO POR SEIS MESES, ‘tendo 

em vista a localização de bens passíveis de penhora’, sic, ID 28136886, 

juntando o Extrato do Contribuinte, expedido em 10/02/2015 (ID 28136887). 

Encontram-se juntados aos autos, EXTRATOS DO CONTRIBUINTE, 

expedidos em 24/07/2019, sem informações quanto à juntada. Em 

16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 
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Processo nº 0015424-06.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28136161). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 23/05/2007, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior a CINCO ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente do ID 28136886 (19/02/2015), até a 

presente data (16/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
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decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0015424-06.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JORGE AFONSO 

DE SÁ - CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/14729; 

2001/14730; 20022/77737; 2002/77738; 2003/156527 e 2003/156528, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada pessoalmente (ATO ORDINATÓRIO), por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$1.926,71-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 
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Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013700-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RIBEIRO BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013700-64.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSÉ EDUARDO RIBEIRO BARROS CPF Nº NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 22763 CDA's Nºs 2001/13091; 2001/13092; 

2001/13222; 2002/75492; 2002/75493; 2002/75644; 2003/153706; 

2003/153707 e 2003/153893. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.45.032.0273.001 01.4.45.032.0285.001 e 01.4.45.064.0245.001 – 

IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$3.972,16- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de JOSÉ EDUARDO RIBEIRO BARROS - CPF Nº NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 2001/13091; 2001/13092; 2001/13222; 2002/75492; 

2002/75493; 2002/75644; 2003/153706; 2003/153707 e 2003/153893., 

referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrições Municipais 

nº 01.4.45.032.0273.001 01.4.45.032.0285.001 e 01.4.45.064.0245.001, e 

o valor atribuído à causa foi R$3.972,16- (ID 28147722). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28147722, 

28151257 e 28151258). Em 24/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do crédito 

executado, bem como determinando o PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

nos seguintes termos: “prossiga-se a execução quanto aos demais 

créditos, não prescritos, citando o executado nos termos do art. 8º da 

LEF. Em caso de não pagamento fixo os honorários em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução”, sic, interrompendo o prazo 

prescricional, nos termos do Art. 174 CTN (ID 28151262 e SISTEMA 

APOLO). Em 28/06/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28151264, 28151265 e 28151266). Em 05/06/2009 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE 

RECEBER a Apelação, por não ser a via recursal adequada para atacar 

decisão que extinguiu parcialmente a execução (ID 28151268). Em 

25/11/2011 foi certificado pela Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. 

Fazenda Pública que: “Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo 

reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o 

necessário impulso processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, 

que ao comparecer perante esta Secretaria, os prepostos ou 

procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os 

presentes autos, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras 

execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para 

atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais 

razões, encaminho os autos conclusos para deliberações.”, sic. Em 

mesma data, o referido Juízo determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, 

nos termos do Provimento nº 10/2007-CGJ, sem baixa na Distribuição, 

cumprindo à Fazenda Pública requerer o seu desarquivamento. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

20/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0013700-64.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28147723). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 24/05/2007, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (28/06/2007), até a presente data 

(16/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 
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indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 
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IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013700-64.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ EDUARDO 

RIBEIRO BARROS - CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2001/13091; 2001/13092; 2001/13222; 2002/75492; 2002/75493; 

2002/75644; 2003/153706; 2003/153707 e 2003/153893, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada 

pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$3.972,16-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 
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Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012184-09.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE LINO PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012184-09.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: SILVESTRE LINO PADILHA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 40969 CDA's Nºs 1999/34171; 2000/92399; 2001/19259; 

2002/84011; e 2003/164242. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.023.0131.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$1.359,65- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SILVESTRE LINO 

PADILHA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/34171; 2000/92399; 2001/19259; 

2002/84011; e 2003/164242, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.42.023.0131.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$1.359,65- (ID 28147738). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28147738 e 28152738). Em 10/05/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28147738 – p.1), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 06/09/2005 (ID 28152739 – p. 2), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento, sob motivo de devolução “End. 

Insuficiente” (ID 28152739 - p. 4). Em 02/06/2006 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a citação da Parte Executada via Edital 

(ID 28152740), tendo sido expedido Edital de Citação (ATO ORDINATÓRIO) 

em 22/01/2007 (ID 28158041 – p. 3), o qual foi disponibilizado no DJe n° 

7758 de 13/02/2007 (ID 28158041 – p. 4/5). Em 10/03/2007 os autos foram 

retirados da Secretaria com carga, pelo Município Exequente, sendo 

devolvidos em 18/05/2007 (ID 28158041 – p. 7/8). Encontra-se juntado nos 

autos o Extrato do Contribuinte, expedido em 16/05/2007, sem informações 

sobre sua juntada. Em 14/06/2007 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu DESPACHO, deferindo pedido de fls., sic, ID 28158042 – p. 

1. Em 03/10/2013 consta do Sistema Apolo que a Secretaria da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu o ARQUIVAMENTO dos autos 

nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os 

devidos fins que se tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo 

valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia 

de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). 

Diante do constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. Certifico 

ainda que encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 30/11/2018, pelo MMº Juiz de Direito Auxiliar CGJ, Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella, proferiu DESPACHO: ‘Cumpra-se a decisão 

retro.’, sic, Em 17/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0012184-09.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28147739). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

22/01/2007, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/34171 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/34171 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s2000/92399; 2001/19259; 2002/84011 e 2003/164242, chega-se 

à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 10/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos TREZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(02/06/2006), até a presente data (16/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 
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AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012184-09.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SILVESTRE LINO 

PADILHA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/34171, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/92399; 2001/19259; 2002/84011 e 2003/164242, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 
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de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que o endereço fornecido pelo Município 

Exequente se mostrou incorreto (ID 28152739 - p. 4). DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$1.359,65-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003091-22.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON F CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003091-22.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: WILSON F CORREA DA SILVA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 3103 CDA's Nºs 1999/19088; 1999/19089; 2000/74893; 

2000/74894; 2000/74895; 2000/74896; 2001/2750; 2001/2751; 

2002/62532; 2002/62533; 2003/137722; e 2003/137723. INSCRIÇÕES 

MUNICIPAIS Nº 012450370190001 e 012450370210001 – IPTU’s VALOR 

DA CAUSA: R$38.369,74- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

WILSON F CORREA DA SILVA – CPF N° NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/19088; 

1999/19089; 2000/74893; 2000/74894; 2000/74895; 2000/74896; 

2001/2750; 2001/2751; 2002/62532; 2002/62533; 2003/137722 e 

2003/137723, referentes ao não pagamento de IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais nºs 012450370190001 e 012450370210001, e o 

valor atribuído à causa foi R$38.369,74- (ID 28170407). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28170407, 28170636, 

28170637 e 28170638). Em 19/05/2005 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 28170407 – p.1), tendo sido expedida Carta de Citação em 

02/09/2005 (ID 28170639), a qual retornou SEM assinatura de 

recebimento, com o carimbo dos correios ilegível (ID 28171091 - p. 1). Em 

10/05/2007 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO DIRETA das CDA’s N°’s 1999/19088 

e 1999/19089, bem como julgando extinto o processo, com resolução de 

mérito, em relação a esses créditos, prosseguindo a ação quanto aos 

demais (ID 28171092). Em 04/12/2008 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE APELAÇÃO contra decisão retro, requerendo provimento 

para afastar a prescrição (ID’s 28171094 e 28171095). Em 04/08/2011 o 

Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, não 

conhecendo da Apelação por inadequação da via recursal eleita (ID 

28171095 – p. 3/4). Em 25/05/2012 o Município Exequente peticionou nos 

autos, requerendo dilação de prazo, para se manifestar nos autos, nos 

211 processos para o qual foi INTIMADO PESSOALMENTE, por mandado, 

para se manifestar em cinco dias (ID 28171097). Em 19/01/2015 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 19/01/2015 às 18:02 

Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especializada de Execução Fiscal..:”, sic. Em 24/01/2020 a Secretaria 

(CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0013832-24.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28085853). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 19/05/2005, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), verifica-se que após a 

distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos ONZE ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (04/12/2008), até a presente data (16/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 
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Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003091-22.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de WILSON F CORREA 

DA SILVA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/74893; 2000/74894; 2000/74895; 2000/74896; 2001/2750; 

2001/2751; 2002/62532; 2002/62533; 2003/137722 e 2003/137723, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que 

nãolocalizado no endereço fornecido pelo Município Exequente (ID 

28171091 - p. 1). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$38.369,74-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 
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(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005831-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005831-50.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: LUCIA MAGALHÃES CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 

50308 CDA's Nºs 1999/38288; 2000/97128; 2001/24001; 2002/90181; 

2003/171377. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.41.016.0241.001 – IPTU’s 
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VALOR DA CAUSA: R$646,66- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

LUCIA MAGALHÃES - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/38288; 

2000/97128; 2001/24001; 2002/90181; 2003/171377, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.6.41.016.0241.001, e o valor atribuído à causa foi R$646,66- (ID 

28172775). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28172775 e 28174970). Em 14/02/2005 foi determinada 

a citação da Parte Executada (ID 28174971), não havendo informações 

sobre cumprimento. Em 30/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do crédito 

executado representado pela CDA com mais de cinco anos sem que a 

Parte Executada houvesse sido citada, seminformar a qual CDA se referia, 

bem como determinando o ARQUIVAMENTO dos autos em relação às 

CDA’s remanescentes, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos do 

Art. 1º do Provimento nº 18/2007-CGJ (ID 28174972). Em 28/11/2007 o 

Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão 

retro, requerendo provimento para afastar a prescrição (ID’s 28174974, 

28174975 e 28174976), o qual foi RECEBIDO pelo Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública em 04/03/2009 (ID 28174978). Em 20/10/2009 a 

Colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Decisão Monocrática proferida pelo DD. Relator 

Desembargador José Silvério Gomes, deu PROVIMENTO ao Recurso retro, 

para que “a execução tenha regular prosseguimento com relação aos 

créditos tributários em que fora determinado o arquivamento provisório”, 

sic, (ID 28174981) Em 25/11/2011 o Sr. Gestor Judiciário da Secretaria do 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública certificou o seguinte: 

“Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente intimada 

para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual 

de sua responsabilidade. Certifico ,ainda, que ao comparecer perante esta 

Secretaria, os prepostos ou procuradores da Exequente se recusam a 

receber em carga, não só os presentes autos, como, de maneira mais 

abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação de que não 

possuem procuradores para atender a demanda de processos de 

interesse da Exequente. Por tais razões, encaminho os autos conclusos 

para deliberações.” (ID 228174981 – p. 8). Na mesma data acima, o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública determinou a remessa dos 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos 

termos do Art. 40, § 2º da LEF e Art. 2°do Provimento n° 10/2007 

(228174981 – p. 8). Em 03/11/2014 consta no Sistema Apolo o seguinte 

andamento processual: “Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de Processos) - 

De: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE 

ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0005831-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28172776). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 14/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DOZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(28/11/2007), até a presente data (17/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 
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6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão 

que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda 

Pública, posto que a intimação da sentença para eventual interposição de 

recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, 

colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005831-50.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUCIA 

MAGALHÃES – CPF N° NÃO INFORMADO,face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/97128; 2001/24001; 2002/90181 e 2003/171377, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$646,66-) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 
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sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003008-06.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIONIZIO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003008-06.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: MANOEL DIONIZIO DUARTE CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 53808 CDA's Nºs 1999/40474; 2000/99614; 2001/26267; 

2002/93196 e 2003/174764. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.022.0305.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$652,82- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MANOEL DIONIZIO DUARTE – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/40474; 2000/99614; 2001/26267; 2002/93196 e 

2003/174764, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.12.022.0305.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$652,82- (ID 28175983). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28175983 e 28177650). Em 04/05/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28175983 – p.1), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 29/08/2005 (ID 28177652), a qual retornou 

SEM assinatura de recebimento, sob motivo de devolução “Desconhecido” 

(ID 28177654). Em 30/01/2006 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer a citação da Parte Executada via Edital (ID 28177655). Em 

02/05/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública deferiu o 

requerimento retro, tendo sido expedido Edital de Citação em 15/05/2006 

(ID 28177659), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7414 de 12/07/2006 (ID 

28177660). Em 21/09/2006 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer, novamente, a citação da Parte Executada via Edital (ID 

28177663), tendo sido expedido Edital de Citação (ATO ORDINATÓRIO) em 

18/04/2007 (ID 28177666), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7612 de 

08/05/2007 (ID 28177668). Em 05/11/2013 consta no Sistema Apolo que a 

Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, 

ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. 

Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0003008-06.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28175984). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

18/04/2007, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/40474 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 
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5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/40474 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s2000/99614; 2001/26267; 2002/93196 e 2003/174764, chega-se 

à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 04/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos TREZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(21/09/2006), até a presente data (16/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 
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02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003008-06.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MANOEL DIONIZIO 

DUARTE – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/40474, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/99614; 2001/26267; 2002/93196 e 2003/174764, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que o endereço fornecido pelo Município 

Exequente se mostrou incorreto (ID 28177654). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$652,82-) está abaixo de 

QUINHENTOS SALÁRIOS mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 
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preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005982-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LIMA VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005982-16.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: LEONARDO LIMA VERDE CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 40006 CDA's Nºs 2000/94288; 2001/21245; 2001/21246; 

2001/21247; 2002/86730; 2002/86731; 2002/86732; 2003/167524; 

2003/167525 e 2003/167526. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nº 

01.6.12.051.0350.001, 01.6.12.051.0362.001 e 01.6.12.051.0374.001 – 

IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$1.562,13- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de LEONARDO LIMA VERDE - CPF Nº NÃO INFORMADO, 

tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/94288; 2001/21245; 2001/21246; 2001/21247; 2002/86730; 

2 0 0 2 / 8 6 7 3 1 ;  2 0 0 2 / 8 6 7 3 2 ;  2 0 0 3 / 1 6 7 5 2 4 ;  2 0 0 3 / 1 6 7 5 2 5  e 

2003/167526,referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrições Municipais nº 01.6.12.051.0350.001, 01.6.12.051.0362.001 e 

01.6.12.051.0374.001, e o valor atribuído à causa foi R$1.562,13- (ID 

28178563). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28178563, 28182741, 28182742 e 28182743). Em 

01/06/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do crédito executado, sem informar 

a qual CDA se referia, bem como determinando o prosseguimento da 

execução com relação às CDA’s remanescentes (ID 28182744). Em 

22/10/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 134 de 526



contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a prescrição 

(ID’s 28182746, 28182747 e 28182748). Em 03/06/2009 o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE RECEBER 

a Apelação, por não ser a via recursal adequada para atacar decisão que 

extinguiu parcialmente a execução, bem como determinando a CITAÇÃO 

da Parte Executada, interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN (ID 28182750). Em 05/07/2013 consta no Sistema Apolo o 

seguinte andamento processual: “Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de 

Processos) - De: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: 

CENTRAL DE ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal.”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0005982-16.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28178564). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 03/06/2009, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data do último protocolo 

do Município Exequente (22/10/2007), até a presente data (17/04/2020) a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 
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da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005982-16.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LEONARDO LIMA 

VERDE - CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/94288; 

2001/21245; 2001/21246; 2001/21247; 2002/86730; 2002/86731; 

2002/86732; 2003/167524; 2003/167525 e 2003/167526, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.562,13-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 
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de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017634-30.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017634-30.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CPF Nº 

03.478.948/0001-45 - CONTRIBUINTE 60545 CDA's Nºs 1999/43681; 

2000/103484; 2001/30042; 2002/97919 e 2003/180458. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.030.0447.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$1.154,79- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCO 

ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CPF Nº 03.478.948/0001-45, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

1999/43681; 2000/103484; 2001/30042; 2002/97919; e 2003/180458, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.8.25.030.0447.001, e o valor atribuído à causa foi R$1.154,79- (ID 

28249070). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28253019). Em 31/05/2007 o Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do 

crédito executado representado pela CDA com mais de cinco anos sem 

que a Parte Executada houvesse sido citada, bem como determinando o 

PROSSEGUIMENTO da execução em relação às demais CDA’s (ID 

28250322). Em 13/02/2008 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28250324, 28250325 e 28250326), o qual foi RECEBIDO 

pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública em 04/03/2009 (ID 

28250328). Em 31/08/2009 a Colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto da DD. 

Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, NÃO CONHECEU do 

Apelo retro, em razão da inadequação da via recursal eleita (ID 

28250333). Em 24/09/2009 o Município Exequente interpôs RECURSO 

ESPECIAL contra o Acórdão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição e determinar o prosseguimento da execução (ID’s 28250335, 

28250336 e 28250337). Em 09/10/2009 o DD. Vice-Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso Desembargador Paulo da Cunha, 

proferiu decisão NEGANDO SEGUIMENTO ao Recurso Especial retro, em 

virtude de que a questão referente à culpa pela fluência do prazo 

prescricional não foi debatida no aresto a quo, além de se fazer 

imprescindível o reexame da matéria fática, vedado na Instância Especial – 

SÚMULA STJ N° 07 (ID 28250891) Em 25/11/2011 o Sr. Gestor Judiciário 

da Secretaria do Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública certificou 

o seguinte: “Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente 

intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso 

processual de sua responsabilidade. Certifico ,ainda, que ao comparecer 

perante esta Secretaria, os prepostos ou procuradores da Exequente se 

recusam a receber em carga, não só os presentes autos, como, de 

maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação 

de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos 

de interesse da Exequente. Por tais razões, encaminho os autos 

conclusos para deliberações.” (ID 28250893). Na mesma data acima, o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública determinou a remessa dos 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos 

termos do Art. 40, § 2º da LEF e Art. 2°do Provimento n° 10/2007 (ID 

28250893). Em 08/08/2013 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer o DESARQUIMENTO (ID 28250894). Em 08/10/2013 consta 

no Sistema Apolo o seguinte andamento processual: “Envio ao Setor de 

Arquivo (Caixa de Processos) - De: Primeira Vara Especializada da 

Fazenda Pública Para: CENTRAL DE ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta 

no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo 

em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria 

(CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0017634-30.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 
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n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28249071). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

efetuada a distribuição processual em27/12/2004, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), verifica-se que após a 

distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos SEIS ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (08/08/2013), até a presente data (17/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017634-30.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCO 

ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CPF Nº 03.478.948/0001-45 ,face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/103484; 2001/30042; 2002/97919 e 2003/180458, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$1.154,79-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 
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respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018222-37.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SALUA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018222-37.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: NEIDE SALUA DA SILVA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 50157 CDA's Nºs 2000/97019; 2001/23965; 2002/90113; e 

2003/171297. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.41.008.0288.001 – IPTU’s 

VALOR DA CAUSA: R$765,80- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

NEIDE SALUA DA SILVA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/97019; 

2001/23965; 2002/90113; e 2003/171297, referentes ao não pagamento 

de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.6.41.008.0288.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$765,80- (ID 28178579). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28178579). Em 10/05/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28178579 – p.1), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 22/11/2005 (ID 28182982), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento, não havendo informações sobre 

o motivo de devolução (ID 28182984). Em 02/06/2006 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer a citação da Parte 

Executada via Edital (ID 28182985), tendo sido expedido Edital de Citação 

(ATO ORDINATÓRIO) em 25/07/2007 (ID 28182987), o qual foi 

disponibilizado no DJe n° 7820 de 18/03/2008 (ID 28182989). Em 

26/01/2010 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

expedição de Ofício ao DETRAN/MT, a fim de localizar bens passíveis de 

penhora (ID 28183892). Em 06/11/2013 consta no Sistema Apolo que a 

Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, 

ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. 

Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0018222-37.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28178580). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 
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DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

25/07/2007, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 10/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (26/01/2010), até 

a presente data (17/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 
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TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018222-37.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de NEIDE SALUA DA 
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SILVA – CPF N° NÃO INFORMADO,face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/97019; 

2001/23965; 2002/90113 e 2003/171297, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não localizada no endereço fornecido 

pelo Município Exequente (ID 28182984). DEIXO de determinar a REMESSA 

dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$765,80-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 
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regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016052-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA VIEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016052-92.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: VILMA VIEIRA BARBOSA CPF Nº 148.787.391-34 - 

CONTRIBUINTE 58542 CDA's Nºs 1999/42027; 2000/101606; 2001/28226; 

2002/95757 e 2003/178020. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.092.0373.065 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$1.015,90- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 28/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de WAGNER CARLOS 

MORONA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/42027; 2000/101606; 2001/28226; 

2002/95757 e 2003/178020, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.8.15.092.0373.065, e o valor atribuído 

à causa foi R$1.015,90- (ID 28261001). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28261001 e 28261399). Em 18/05/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28261001 – p.1), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 13/04/2007 (ID 28261405), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento, sob motivo de devolução 

“Desconhecido” (ID 28261407 - p. 3/4). Em 15/07/2010 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer a SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO (ID 28261409 - p. 2). Em 28/02/2011 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO deferindo a substituição do 

polo passivo, incluindo a Sra. VILMA VIEIRA BARBOSA – CPF N° 

148.787.391-34, com a consequente exclusão de WAGNER CARLOS 

MORONA (ID 28261411). Em 08/05/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, com baixa 

apenas no relatório estatístico, nos termos do Art. 1° do Provimento n° 

13/2013-CGJ (ID 28261414). Em 11/06/2013 consta do Sistema Apolo o 

seguinte andamento processual: “Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de 

Processos) - De: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: 

CENTRAL DE ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta do Sistema Apolo a 

seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a 

publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de 

execução fiscal e determinação correicional, faço a realocação dos autos 

da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal.”, sic. Em 12/07/2019 MM° Juiz de Direito Auxiliar da CGJ 

Dr. José Arimatea Neves Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, 

determinou a INTIMAÇÃO do Município Exequente, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento (ID 

28261416). Em 22/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0016052-92.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28261002). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, constata-se que apesar de existir despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/42027 venc. 

29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a 

data de distribuição desta execução em 28/12/2004, já haviam decorrido 

mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/42027 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/101606; 2001/28226; 

2002/95757 e 2003/178020, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época 

em que foi deferida a citação da Parte Executada em 18/05/2005, vigia o 

Art. 219 do CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a 

citação válida interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a 

interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 

do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), 

verifica-se que após a distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, 

até a presente data, já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a 

Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (15/07/2010), até a presente data 

(17/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 
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EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 
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citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016052-92.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VILMA VIEIRA 

BARBOSA – CPF N° 148.787.391-34, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/42027, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/101606; 2001/28226; 2002/95757 e 2003/178020, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que o endereço fornecido pelo Município 

Exequente se mostrou incorreto (ID 28261407 - p. 3/4). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.015,90-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 
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que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000725-10.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000725-10.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA CNPJ 

NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 94020 CDA's Nºs 1999/71167; 

1 9 9 9 / 7 1 1 6 8 ;  1 9 9 9 / 7 1 1 6 9 ;  1 9 9 9 / 7 1 1 7 0 ;  1 9 9 9 / 7 1 1 7 1 ; 

1999/71172;1999/71173;1999/71174;1999/71175;2000/143781;2000/1438

72;2000/143873;2000/143874;2000/143875;2000/143876;2000/143877;20

0 0 / 1 4 3 8 7 8 ; 2 0 0 0 / 1 4 3 8 7 9 ; 2 0 0 1 / 5 7 6 4 5 ; 

2001/57646;2001/57647;2001/57648;2001/57649;2001/57650;2001/57651;

2001/57652;2001/57653;2002/133384;2002/133385;2002/133386;2002/13

3387;2002/133388;2002/133389;2002/133390;2002/133391;2002/133392;

2 0 0 3 / 2 2 0 8 1 3 ; 2 0 0 3 / 2 2 0 8 1 4 ; 2 0 0 3 / 2 2 0 8 1 5 ; 

2003/220816;2003/220817;2003/220818;2003/220819;2003/220820;2003/

220821;2007/19923;2007/184519;2007/208220;2007/184520;2007/184521

;2007/184522;2007/184523;2007/184524;2007/184525;2008/340695;2008/

326823;2008/349304;2008/326824;2008/326825;2008/326826;2008/32682

7;2008/326828;2008/326829;2009/510306;2009/449164;2009/471207;200

9/449165;2009/449166;2009/449167;2009/449168;2009/449169;2009/449

170;2010/617266;2010/604694;2010/625078;2010/604695;2010/604696;2

010/604697;2010/604698; 2010/604699; e 2010/604700. INSCRIÇÕES 

M U N I C I P A I S  N º s  1 0 . 5 . 2 4 . 0 0 1 . 0 2 6 5 . 0 0 1 ; 

10.5.24.001.0365.001;10.5.24.001.0465.001;10.5.24.001.0565.001;10.5.24

. 0 0 1 . 0 6 6 5 . 0 0 1 ; 1 0 . 5 . 2 4 . 0 0 1 . 0 7 6 5 . 0 0 1 ; 1 0 . 5 . 2 4 . 0 0 1 . 0 8 6 5 . 0 0 1 ; 

10.5.24.001.0965.001; 10.5.24.001.1065.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$10.571,17- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GUIZARDI 

JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ Nº NÃO INFORMADO, 

tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s acima 

informadas, referentes ao não pagamento de IPTU’s dos imóveis de 

Inscrições Municipais acima relacionados, e o valor atribuído à causa foi 

R$10.571,17- (ID 28178549). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28178549; 28179664; 28179665; 28179666; 

28179667; 28179668; 28179669; 28179670; 28179671; 28179672; 

28179674; 28179675; 28179676; 28179677;28179678; 28179679, 

28179680; e 281796781). Em 16/03/2012 o Município Exequente peticionou 

nos autos para requerer a EMENDA DA INICIAL, a fim de acrescer à 

cobrança as CDA’s acima a partir do ano de 2007, de modo a constar 

como valor da causa a quantia de R$10.571,17- (ID 28179673 – p. 11/12). 

Em 28/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública DEFERIU 

a emenda da inicial retro, DETERMINANDO a citação da Parte Executada 

(ID 28179681 – p. 2), interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN. Em 03/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“Redistribuído em 03/02/2015 às 13:22 Horas da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número:”, sic. Em 19/02/2016 foi expedido Mandado de 

Citação (ID 28179681 – p. 4), o qual não foi cumprido pela Sra. Oficial de 

Justiça, por inexistir antecipação das suas despesas (ID 28179682 – p. 3). 

Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico 

que o Processo nº 0000725-10.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28178550). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 1999/71167; 1999/71168; 

1999/71169; 1999/71170; 1999/71171; 1999/71172; 1999/71173; 

1999/71174 ;e 1999/71175, todas com vencimento em 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento das referidas CDA’s e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 
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propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação às CDA’s N°s 1999/71167; 1999/71168; 

1999/71169; 1999/71170; 1999/71171; 1999/71172; 1999/71173; 

1999/71174; e 1999/71175; todas com vencimento em 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta dos créditos tributários, impondo a este 

Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições 

desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial dos créditos 

tributários executados, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima 

transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’a 

N°s2000/143781; 2000/143872; 2000/143873; 2000/143874; 2000/143875; 

2000/143876; 2000/143877; 2000/143878; 2000/143879; 2001/57645; 

2001/57646; 2001/57647; 2001/57648; 2001/57649; 2001/57650; 

2001/57651; 2001/57652; 2001/57653; 2002/133384; 2002/133385; 

2002/133386; 2002/133387; 2002/133388; 2002/133389; 2002/133390; 

2002/133391; 2002/133392; 2003/220813; 2003/220814; 2003/220815; 

2003/220816; 2003/220817; 2003/220818; 2003/220819; 2003/220820; 

2003/220821; 2007/19923; 2007/184519; 2007/208220; 2007/184520; 

2007/184521; 2007/184522; 2007/184523; 2007/184524; 2007/184525; 

2008/340695; 2008/326823; 2008/349304; 2008/326824; 2008/326825; 

2008/326826; 2008/326827; 2008/326828; 2008/326829; 2009/510306; 

2009/449164, 2009/471207; 2009/449165; 2009/449166; 2009/449167; 

2009/449168; 2009/449169; 2009/449170; 2010/617266; 2010/604694; 

2010/625078; 2010/604695; ; 2010/604696; 2010/604697; 2010/604698; 

2010/604699 e 2010/604700, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

28/08/2013, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

27/12/2004, até a presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (16/03/2012), até 

a presente data (18/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 
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contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000725-10.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GUIZARDI JÚNIOR 

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA– CNPJ Nº NÃO INFORMADO, face à 

ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA dos créditos tributários inscritos nas 

CDA’s Nºs 1999/71167; 1999/71168; 1999/71169; 1999/71170; 

1999/71171; 1999/71172; 1999/71173; 1999/71174 e 1999/71175, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/143781; 2000/143872; 2000/143873; 2000/143874; 

2000/143875; 2000/143876; 2000/143877; 2000/143878; 2000/143879; 

2001/57645; 2001/57646; 2001/57647; 2001/57648; 2001/57649; 

2001/57650; 2001/57651; 2001/57652; 2001/57653; 2002/133384; 

2002/133385; 2002/133386; 2002/133387; 2002/133388; 2002/133389; 

2002/133390; 2002/133391; 2002/133392; 2003/220813; 2003/220814; 

2003/220815; 2003/220816; 2003/220817; 2003/220818; 2003/220819; 

2003/220820; 2003/220821; 2007/19923; 2007/184519; 2007/208220; 

2007/184520; 2007/184521; 2007/184522; 2007/184523; 2007/184524; 

2007/184525; 2008/340695; 2008/326823; 2008/349304; 2008/326824; 

2008/326825; 2008/326826; 2008/326827; 2008/326828; 2008/326829; 

2009/510306; 2009/449164, 2009/471207; 2009/449165; 2009/449166; 

2009/449167; 2009/449168; 2009/449169; 2009/449170; 2010/617266; 

2010/604694; 2010/625078; 2010/604695; ; 2010/604696; 2010/604697; 

2010/604698; 2010/604699 e 2010/604700, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) , por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$10.571,17-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
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(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001026-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA JULIENE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001026-54.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: FELICIANA JULIENE DE ALMEIDA CPF Nº 079.897.091-04 - 

CONTRIBUINTE 16754 CDA's Nºs 1999/25861; 2000/82771; 2001/10045; 

2002/71561; e 2003/148923. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.028.0522.100 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$801,32- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO B. AZEVEDO FELICIANA – 

CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/25861; 2000/82771; 2001/10045; 

2002/71561 e 2003/148923, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.25.028.0522.100, e o valor atribuído 

à causa foi R$801,32- (ID 28170437). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28172385 e 28172386). Em 02/02/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28170437 – p.1), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 04/04/2007 (ID 28172384), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento, sob motivo de devolução 

“Mudou-se” (ID 28172384 - p. 6). Em 06/07/2009 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a emenda da inicial para incluir novas 

CDA’s e substituir o polo passivo (ID 28172385). Em 12/08/2009 o Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO indeferindo a 

inclusão de novas CDA’s, bem como deferindo a substituição do polo 

passivo, incluindo a Sra. FELICIANA JULIENE DE ALMEIDA – CPF N° 

079.897.091-04, com a consequente exclusão de João B. Azevedo. Em 

10/11/2011 a Sra. Oficial de Justiça certificou que DEIXOU de proceder a 

citação da Parte Executada, em virtude de não a ter encontrado no 

endereço fornecido pelo Município Exequente, informando, ainda, que ali 

reside o Sr. Pedro Bernardes - inquilino (ID 28172389 – p. 2), em seguida o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESAPACHO em 

13/03/2012, determinando manifestação da parte exequente no prazo legal 

(ID 28172389 – p. 3), e novamente reiterou a determinação em DESPACHO 

proferido em 21/06/2013 (ID 28172389 – p. 4). Em 09/12/2013, o Município 

Exequente requereu SUSPENSÃO do feito, por um ano, “em conformidade 

com o disposto no artigo 151, VI do Código Tributário Nacional”, sic, 

juntando o TERMO DE NEGOCIAÇÃO 278728, onde se lê que a última 

parcela venceria em 27/08/2014 (ID 28172389 – p. 5-8 e ID 28172390). Em 

03/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 

03/02/2015 às 15:58 Horas da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. 

Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico 

que o Processo nº 0001026-54.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 
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Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28170438). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, constata-se que apesar de existir despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/25861 venc. 

29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a 

data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido 

mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/25861 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s 2000/82771; 2001/10045; 

2002/71561 e 2003/148923, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época 

em que foi deferida a citação da Parte Executada em 02/02/2005, vigia o 

Art. 219 do CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a 

citação válida interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a 

interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 

do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), 

verifica-se que após a distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, 

até a presente data, já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a 

Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (09/12/2013), até a presente data 

(17/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 
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de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001026-54.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FELICIANA JULIENE 

DE ALMEIDA – CPF N° 079.897.091-04, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/25861, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/82771; 2001/10045; 2002/71561 e 2003/148923, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não localizada no endereço fornecido 

pelo Município Exequente (ID 28172389 – p. 2). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$801,32-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 
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juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003036-71.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DOMINGOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003036-71.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: IVO DOMINGOS DE ARRUDA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 37812 CDA's Nºs 1999/42943; 1999/43056; 1999/44697; 

2000/104651; 2001/29227; 2001/29318; 2001/31063; 2002/96956; 

2002/97096; 2002/99235; 2003/179417; 2003/179595; e 2003/181862. 

INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nº 01.8.24.040.0079.001; 01.8.24.051.0307.001; 

e 01.8.42.007.0199.001. VALOR DA CAUSA: R$958,77- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 
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distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de IVO DOMINGOS DE ARRUDA - CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 1999/42943; 1999/43056; 1999/44697; 2000/104651; 

2001/29227; 2001/29318; 2001/31063; 2002/96956; 2002/97096; 

2002/99235; 2003/179417; 2003/179595 e 2003/181862, referentes ao 

não pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrições Municipais nº 

01.8.24.040.0079.001, 01.8.24.051.0307.001 e 01.8.42.007.0199.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$958,77- (ID 28172747). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28172747, 28172688, 

28172689 e 28172690). Em 24/05/2007 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a PRESCRIÇÃO do crédito 

executado, bem como determinando o PROSSEGUIMENTO da execução 

nos seguintes termos: “prossiga-se a execução quanto aos demais 

créditos, não prescritos, citando o executado nos termos do art. 8º da 

LEF. Em caso de não pagamento fixo os honorários em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução”, sic, interrompendo o prazo 

prescricional, nos termos do Art. 174 CTN (ID 28173292). Em 08/01/2008 o 

Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão 

retro, requerendo provimento para afastar a prescrição (ID’s 28173294, 

28173295 e 28173296), o qual foi RECEBIDO pelo Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública em 20/02/2009 (ID 28173298). Em 01/09/2009 a 

Colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Decisão Monocrática proferida pelo DD. Relator 

Desembargador Márcio Vidal, deu PROVIMENTO ao Apelo retro, 

desconstituindo o ato sentencial impugnado, determinando o retorno dos 

autos à origem para prosseguimento (ID 28173301 e 28173302). Em 

25/11/2011 o Sr. Gestor Judiciário da Secretaria do Juízo da Primeira Vara 

Esp. da Fazenda Pública certificou o seguinte: “Certifico e dou fé, que a 

Exequente vem sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes 

autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade. 

Certifico ,ainda, que ao comparecer perante esta Secretaria, os prepostos 

ou procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só 

os presentes autos, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras 

execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para 

atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais 

razões, encaminho os autos conclusos para deliberações.” (ID 28173302 

– p. 5). Na mesma data acima, o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda 

Pública determinou a remessa dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem 

baixa no Cartório Distribuidor, nos termos do Art. 40, § 2º da LEF e Art. 

2°do Provimento n° 10/2007, nos seguintes termos: “Diante da inércia da 

Fazenda Pública certificada acima, com fulcro no artigo 40, § 2º da LEF e 

como regulamentado pelo artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº 10/2007— 

CGJ, remeta-se ao Arquivo Provisório até manifestação da parte 

interessada, excluído-o do Relatório Estatistico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor. Nos termos do artigo 2º, parágrafo único do Provimento nº 

10/2007 – CGJ, o referido arquivamento não representa aextinção da 

execução e, muito menos, a quitação da dívida, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento. 

Cumpra-se.”, sic (ID 28173302 – p. 5). Em 29/11/2011 consta no Sistema 

Apolo o seguinte andamento processual: “Arquivamento Sem Baixa no 

Distribuidor- ESC. 344 -COM 26 PROCESSOS.”, sic. Em 25/08/2014, consta 

no Sistema Apolo o seguinte andamento processual: “Envio ao Setor de 

Arquivo (Caixa de Processos) - De: Primeira Vara Especializada da 

Fazenda Pública Para: CENTRAL DE ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta 

no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo 

em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Encontra-se juntado aos 

autos o EXTRATO DO CONTRIBUINTE, expedido em 29/07/2019, sem 

informações quanto à sua juntada. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) 

deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0003036-71.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28172748). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

apesar de existir despacho determinando o processamento deste 

executivo fiscal, pretendendo o recebimento dos créditos tributários 

inscritos nas CDA’s N°s 1999/42943; 1999/43056; e 1999/44697, todas 

com vencimento em 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento 

das referidas CDA’s e a data de distribuição desta execução em 

27/12/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação às CDA’s N°s 

1999/42943; 1999/43056; e 1999/44697, todas com vencimento em 

29/01/1999, incorrendo em prescrição direta dos créditos tributários, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial dos 

créditos tributários executados, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’a 

N°s2000/104651; 2001/29227; 2001/29318; 2001/31063; 2002/96956; 

2002/97096; 2002/99235; 2003/179417; 2003/179595; e 2003/181862, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 24/05/2007, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data do último protocolo 

do Município Exequente (08/01/2008), até a presente data (17/04/2020) a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 
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PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003036-71.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de IVO DOMINGOS DE 

ARRUDA – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 1999/42943; 

1999/43056 e 1999/44697;, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/104651; 

2001/29227; 2001/29318; 2001/31063; 2002/96956; 2002/97096; 

2002/99235; 2003/179417; 2003/179595 e 2003/181862, cujas 
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INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$958,77-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 
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relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009292-30.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SOARES BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009292-30.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOÃO BATISTA SOARES BOTELHO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 44867 CDA's Nºs 1999/35200; 2000/93629; 2001/20566; 

2002/85785; e 2003/166450. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.035.0878.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$970,32- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA SOARES 

BOTELHO - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/35200; 2000/93629; 2001/20566; 

2002/85785; e 2003/166450, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.45.035.0878.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$970,32- (ID 28222818). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28222818 e 28222929). Em 18/02/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28222818 - p. 1), tendo 

sido expedida Carta de Citação em 03/04/2007 (ID 28222930 – p. 3), cujo 

AR retornou ao Juízo SEM cumprimento (ID 28222930 – p. 8). Em 

26/03/2008 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

citação da Parte Executada via EDITAL (ID 28222931), cujo pedido foi 

INDEFERIDO pelo Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública em 

06/12/2011 (ID 28222933). Em 13/11/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. 

da Fazenda Pública proferiu SENTENÇA, declarando a PRESCRIÇÃO dos 

créditos executados, bem como julgando extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do Art. 269, inciso IV, do CPC/1973 (ID 

28222934). Em 24/03/2014 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28222936, 28222937, 28222938 e 28222939), o qual foi 

RECEBIDO por este Juízo em 16/06/2015 (ID 28223091). Em 14/09/2015 a 

Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de DECISÃO MONOCRÁTICA proferida pelo DD. 

Relator Desembargador Márcio Vidal, deu PARCIAL PROVIMENTO ao 

Recurso retro, para “determinar o prosseguimento da execução fiscal em 

relação aos créditos constituídos em 2001 a 2003, mantida a prescrição 

dos instituídos em 1999 e 2000”, sic, (ID 28223093). Em 30/09/2015 foi 

certificado pela Terceira Secretaria Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a Decisão retro TRANSITOU EM JULGADO (ID 

28223094 – p. 2). Foi juntado aos autos o Extrato do Contribuinte, 

expedido em 02/08/2019, inxistindo informações quanto à sua juntada (ID 

28223094). Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0009292-30.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28222819). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação da 

Parte Executada em 18/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data da distribuição processual em 27/12/2004 até o último 

protocolo do Município Exequente (24/03/2014), sobre o qual foi atribuído 

efeito suspensivo (ID 28223091), bem como, do trânsito em julgado da 

Decisão Monocrática proferida pelo DD. Relator Desembargador Márcio 

Vidal, da Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso em 14/09/2015, até a presente data (19/04/2020), 

já transcorreram mais de QUATRO ANOS, totalizando QUARTOZE ANOS 

de tramitação processual, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 
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crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009292-30.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOAO BATISTA 

SOARES BOTELHO – CPF N° NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2001/20566; 2002/85785 e 2003/166450, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 
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EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$970,32-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 
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para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000021-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETENGE SERV TEC DE ENG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000021-94.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: SETENGE SERV TEC DE ENG LTDA CNPJ Nº NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 36874 CDA's Nºs 1999/33038; 2000/91108; 

2000/91109; 2001/18147; 2001/18148; 2002/82253; 2002/82255; e 

2003/162026. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nº 01.5.34.033.0121.001; e 

01.5.34.033.0145.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$1.355,28- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SETENGE SERV TEC DE ENG LTDA 

– CNPJ Nº NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/33038; 2000/91108; 2000/91109; 

2001/18147; 2001/18148; 2002/82253; 2002/82255; e 2003/162026, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s dos imóveis de Inscrições 

Municipais nº 01.5.34.033.0121.001 e 01.5.34.033.0145.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$1.355,28- (ID 28196101). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28197166, 28197167 e 

28197168). Em 03/02/2005 foi determinada a citação da Parte Executada 

(ID 28196101 – p.1), tendo sido expedida Carta de Citação em 30/03/2007 

(ID 28197170 – p. 3), não havendo informações sobre cumprimento. Em 

03/05/2007 o Juízo da Terceira Vara Esp. Fazenda Pública, em sede de 

Correição, proferiu DESPACHO, determinando cumprimento do Art. 162, § 

4º do CPC/73, v.g.. ‘§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada 

e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de 

ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.’ (ID 

28197171). Em 14/02/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública, em sede de Correição, proferiu DESPACHO, determinando fosse 

certificado acerca do decurso de prazo da citação da Parte Executada e, 

não havendo manifestação, que a Fazenda Pública fosse intimada para se 

manifestar nos autos (ID 28197173). Em 08/07/2013 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer a SUSPENSÃO do feito por NOVENTA 

DIAS, a fim de tomar providências administrativas (ID 28197175). Em 

27/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública determinou 

o ARQUIVAMENTO dos autos, com baixa apenas no relatório estatístico, 

nos termos do Art. 1° do Provimento n° 13/2013-CGJ (ID 28197174). Em 

11/02/2014 consta no Sistema Apolo o seguinte andamento processual: 

“Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de Processos) - De: Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE ARQUIVO”, sic. Em 

21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REALOCADO - Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que 

implantou a vara especializada de execução fiscal e determinação 

correicional, faço a realocação dos autos da Vara Especializada de 

Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 

21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0000021-94.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28196102). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/33038 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/33038 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/91108; 2000/91109; 

2001/18147; 2001/18148; 2002/82253; 2002/82255; e 2003/162026, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 03/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (08/07/2013), até 
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a presente data (20/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 
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a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000021-94.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SETENGE SERV. 

TEC. DE ENG. LTDA – CNPJ NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/33038, 

e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/91108; 2000/91109; 2001/18147; 

2001/18148; 2002/82253; 2002/82255; e 2003/162026, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$1.355,28-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 162 de 526



pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003909-71.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003909-71.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: GILDO DA SILVA CPF Nº 011.306.412-87 - CONTRIBUINTE 

98370 CDA's Nºs 1999/24868; 2000/81634; 2001/8874; 2002/69975 e 

2003/147114. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.052.0296.001 – IPTU’s 

VALOR DA CAUSA: R$885,21- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

GILDO DA SILVA - CPF Nº 011.306.412-87, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/24868; 

2000/81634; 2001/8874; 2002/69975 e 2003/147114,referentes ao não 

pagamento de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.8.25.030.0447.001, e o valor atribuído à causa foi R$885,21- (ID 

28196111). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28198149 e 28198150). Em 25/02/2005 foi determinada 

a citação da Parte Executada (ID 28196111 – p.1), tendo sido expedida 

Carta de Citação em 16/03/2005 (ID 28198150 – p1), a qual foi entregue ao 

Procurador Fiscal do Município Exequente (ID 28198150 – p. 2), retornando 

ao Juízo SEM cumprimento (ID 28198150 – p. 3). Em 22/11/2005 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer citação da Parte 

Executada via EDITAL (ID 28198151). Em 31/01/2006 o Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO deferindo o pedido retro 

(ID 28198153), tendo sido expedido Edital de Citação em 13/02/2006 (ID 

28198154 – p. 1), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7370 de 04/05/2006 

(ID 28198154 – p. 4). Em 06/03/2007 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer PENHORA DO IMÓVEL (ID 28198155). Em 18/05/2007 

o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

reconhecendo e declarando, de ofício, a PRESCRIÇÃO dos créditos 

executados inscritos nas CDA’s N°s 1999/24868 e 2000/81634, bem como 

determinando o PROSSEGUIMENTO da execução em relação às demais 

CDA’s (ID 28198157). Em 01/11/2007 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento 

para afastar a prescrição (ID’s 28198159, 28198160 e 28198161), o qual 

foi RECEBIDO pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública em 

28/11/2007 (ID 28198163). Em 31/08/2009 a Colenda Quarta Câmara Cível 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

voto da DD. Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, NÃO 

CONHECEU do Apelo retro, em razão da inadequação da via recursal eleita 

(ID 28198168). Em 15/03/2011 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer PENHORA DO IMÓVEL (ID 28198169). Em 05/11/2013 

consta no Sistema Apolo que a Secretaria da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública promoveu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do 

Provimento n° 013/2013-CGJ, ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e 

determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Roberto Teixeira Seror, faço o 

arquivamento dos presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa 

é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 

(um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), nos termos do 

Provimento 13/2013 – CGJ. Diante do constatado encaminho os autos ao 

arquivo provisório, até novas determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta 

no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo 

em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal.”, sic. Em 21/01/2020 a Secretaria 

(CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0003909-71.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28196112). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 13/02/2006, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 
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DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 25/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos NOVE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(15/03/2011), até a presente data (20/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 
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AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003909-71.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GILDO DA SILVA - 

CPF Nº 011.306.412-87, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/8874; 2002/69975 e 

2003/147114, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) , por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 
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do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$885,21-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 0009296-67.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009296-67.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOÃO BATISTA SILVA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 332263 CDA's Nºs 1999/29479; 2000/86914; 2001/13926; 

2002/76676; e 2003/155172. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.033.0560.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$1.873,34- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA SILVA – CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 1999/29479; 2000/86914; 2001/13926; 2002/76676; e 

2003/155172, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.13.033.0560.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$1.873,34- (ID 28222323). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID’s 28222323 e 28222523). Em 01/06/2007 o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

declarando a PRESCRIÇÃO do crédito executado, bem como determinando 

o PROSSEGUIMENTO da execução em relação às demais CDA’s (ID 

28222526). Em 05/11/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28222528, 28222529 e 28222530). Em 19/05/2009 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, DEIXANDO 

DE RECEBER a Apelação, diante de sua impropriedade para atacar 

decisão que extinguiu parcialmente a execução (ID 28222532). Em 

16/11/2011 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública, proferiu 

DESPACHO, determinando a intimação do Município Exequente pra 

EMENDAR A INICIAL, por ter verificado a insuficiência do endereço e do 

CPF da Parte Executada (ID 28222533). Em 10/10/2013 e, novamente, na 

data de 06/02/2015, o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer a SUSPENSÃO do feito por NOVENTA DIAS, a fim de tomar 

providências administrativas (ID 28222534 e 28222536). Em 13/02/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 13/02/2015 

às 15:13 Horas da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número: 

9296-67.2005.811.0041.”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste 

Juízo cer t i f i cou que:  “Cer t i f i co  que o  Processo n º 

0009296-67.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28222324). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após a distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data do 

distribuição processual (27/12/2004), até a presente data (20/04/2020) a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009296-67.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA 

SILVA - CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/86914; 

2001/13926; 2002/76676; e 2003/155172, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada diante da 

insuficiência da sua qualificação e do endereço fornecido pelo Município 

Exequente (ID 28222533). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$1.873,34-) está abaixo de QUINHENTOS salários 

mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 
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primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003224-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003224-64.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA CPF Nº 

091.662.111-15 - CONTRIBUINTE 18035 CDA's Nºs 1999/3554; 

2000/83540; 2001/10732; 2002/72437; e 2003/149966. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.33.007.0160.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: 

R$3.047,47- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FERNANDES 

MAXIMO EVANGELISTA – CPF N° 091.662.111-15, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/3554; 2000/83540; 

2001/10732; 2002/72437; e 2003/149966, referentes ao não pagamento 

de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.33.007.0160.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$3.047,47- (ID 28185088). A petição inicial 

veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28185088 e 

28193215). Em 23/04/2009 foi determinada a citação da Parte Executada 

(ID 28193223), interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a Carta de Citação em 27/04/2009 (ID 

28193224), a qual retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento em 

14/07/2009 (ID 28193226). Em 14/06/2010 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer PENHORA em dinheiro via BACENJUD 

da quantia atualizada de R$8.095,13- (ID 28193229), tendo sido DEFERIDA 

pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública em 28/11/2011 (ID 

28193230). Em 29/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“Redistribuído em 29/01/2015 às 14:19 Horas da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número:”, sic. Em 27/11/2018 a tentativa de penhora via 

BACENJUD restou INFRUTÍFERA (ID 28193233). Em 30/01/2019 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer consulta via RENAJUD (ID 

28193234), tendo sido DEFERIDO pelo MM° Juiz de Direito Auxiliar da CGJ 

Dr. José Arimatea Neves Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, 

em 12/07/2019 (ID 28193282), a qual restou INFRUTÍFERA em 31/07/2019 

(ID 28193283). Em 27/09/2019 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer consulta via INFOJUD, a fim de obter informações acerca 

das Declarações de Imposto de Renda e de Operações Imobiliárias da 

Parte Executada (ID 28193285). Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste 
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Juízo cer t i f i cou que:  “Cer t i f i co  que o  Processo n º 

0003224-64.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28185089). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/3554 venc. 29/01/1999, observo 

que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de distribuição 

desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo 

Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à ação de execução em 

relação a CDA N° 1999/3554 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição 

direta do crédito tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex 

officio de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual 

seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário executado, por força do 

caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo 

não deu causa à prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o 

disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais 

exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz 

zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s2000/83540; 2001/10732; 2002/72437; e 2003/149966, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 23/04/2009, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, houve a citação da Parte 

Executada em 14/07/2009, e, até a presente data, transcorreram mais de 

DEZ ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do 

seu crédito. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data da citação da Parte Executada (14/07/2009), até a presente 

data (21/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 170 de 526



da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003224-64.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FERNANDES 

MAXIMO EVANGELISTA – CPF N° 091.662.111-15, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/3554, e 

face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/83540; 2001/10732; 2002/72437 e 

2003/149966, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$3.047,47-) está abaixo de QUINHENTOS salários 

mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 
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decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014155-29.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LUIZ BULHOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014155-29.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOEL LUIZ BULHÕES CPF Nº 045.971.681-68 - 

CONTRIBUINTE 57027 CDA's Nºs 1999/41310; 1999/41311; 1999/41318; 

2000/100716; 2000/100717; 2000/100728; 2001/27505; 2001/27506; 

2001/27515; 2002/94816; 2002/94817; 2002/94830; 2003/176917; 

2003/176918; 2003/176931; 2007/197528; 2007/142701; 2007/143011; 

2008/358336; 2008/356277; 2008/356307; 2009/418865; 2010/615748; 

2010/567001 e 2010/567223. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.005.0250.001; 01.8.15.005.0265.001; e 01.8.15.007.0360.001 – 

IPTU. VALOR DA CAUSA: R$10.593,93- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de JOEL LUIZ BULHÕES – CPF N° 045.971.681-68, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s acima 

relacionadas, referentes ao não pagamento de IPTU’sque incidiram sobre 

os imóveis de Inscrições Municipais nº 01.8.15.005.0250.001; 

01.8.15.005.0265.001; e 01.8.15.007.0360.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$10.593,93- (ID 28120006). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID 28120006, 28120007, 28120008, 28120009, 

28120010, 28120015 e 28120016). Em 18/04/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28120006 – p.1), tendo sido expedida 

Carta de Citação em 05/04/2007 (ID 28120011 – p. 3), cujo AR retornou ao 

Juízo SEM cumprimento (ID 28120011 – p. 7). Em 19/03/2008 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer citação da Parte Executada 

via Edital (ID 28120011 – p. 10), a qual foi INDEFERIDA pelo Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública em 25/11/2010, tendo sido 

determinada, contudo, a citação da Parte Executada por Oficial de Justiça 

(ID 28120013). Em 01/12/2010 foi expedido Mandado de Execução Fiscal 

(ID 28120014 – p. 1), tendo a Sra. Oficial de Justiça certificado nos autos 

em 17/12/2010, que não foi possível localizar a Parte Executada, em razão 

de não existir a RUA M no bairro declinado pelo Município Exequente (ID 

28120014 – p. 3). Em 29/03/2012 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer EMENDA DA INICIAL, a fim de acrescer a cobrança os 

valores referentes às CDA’s a partir do ano de 2007, acima citadas, de 

modo a constar como valor da causa a quantia de R$10.593,93- (ID 

28120014 – p. 6), a qual foi DEFERIDA pelo Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública em 30/10/2013, ‘considerando que o devedor ainda não 

foi citado’, sic (ID 28120017 – p. 1) Em 03/02/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 03/02/2015 às 13:22 Horas da 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada 

de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. Consta dos autos o EXTRATO 

DO CONTRIBUINTE, expedido em 26/07/2019, sem informações quanto à 

sua juntada, onde se lê que o imóvel de Inscrição Municipal 

01.8.15.005.0265.001 está inscrito em nome da Contribuinte 79174 MARIA 

CELIA URBANO – CPF Nº 469.299.081-34 (ID 28120017 – p. 3-4); o imóvel 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 172 de 526



de Inscrição Municipal 01.8.15.005.0250.001 está inscrito em nome da 

Contribuinte 79174 MARIA CELIA URBANO – CPF Nº 469.299.081-34 (ID 

28120017 – p. 5); e o imóvel de Inscrição Municipal 01.8.15.005.0360.001 

está inscrito em nome da Contribuinte 362323 EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES – CPF Nº 707.147.548-20 (ID 28120017 – p. 6-7). Em 

20/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0014155-29.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28112310). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

apesar de existir despacho determinando o processamento deste 

executivo fiscal, pretendendo o recebimento dos créditos tributários 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/41310 (Inscrição Municipal 

0 1 . 8 . 1 5 . 0 0 5 . 0 2 5 0 . 0 0 1 ) ;  1 9 9 9 / 4 1 3 1 1  ( I n s c r i ç ã o  M u n i c i p a l 

01.8 .15.005.0265.001) ;  e  1999/41318 ( Inscr ição Munic ipa l 

01.8.15.005.0360.001), todas com vencimento em 29/01/1999, observo 

que entre a data do vencimento das referidas CDA’s e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação às CDA’s Nºs 1999/41310 (Inscrição 

Municipal 01.8.15.005.0250.001); 1999/41311 (Inscrição Municipal 

01.8 .15.005.0265.001) ;  e  1999/41318 ( Inscr ição Munic ipa l 

01.8.15.005.0360.001), todas com vencimento em 29/01/1999, incorrendo 

em prescrição direta dos créditos tributários, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade parcial dos créditos tributários 

executados, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/100716; 2000/100717; 

2000/100728; 2001/27505; 2001/27506; 2001/27515; 2002/94816; 

2002/94817; 2002/94830; 2003/176917; 2003/176918; 2003/176931; 

2007/197528; 2007/142701; 2007/143011; 2008/358336; 2008/356277; 

2008/356307; 2009/418865; 2010/615748; 2010/567001 e 2010/567223, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 18/04/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (29/03/2012), até 

a presente data (21/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 
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Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014155-29.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOEL LUIZ 

BULHÕES – CPF N° 045.971.681-68, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs1999/41310; 

1999/41311 e 1999/41318, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/100716; 

2000/100717; 2000/100728; 2001/27505; 2001/27506; 2001/27515; 

2002/94816; 2002/94817; 2002/94830; 2003/176917; 2003/176918; 

2003/176931; 2007/197528; 2007/142701; 2007/143011; 2008/358336; 

2008/356277; 2008/356307; 2009/418865; 2010/615748; 2010/567001 e 

2010/567223, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que o endereço fornecido pelo Município 

Exequente se mostrou incorreto (ID 28120014 – p. 3). DEIXO de determinar 

a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$10.593,93-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 
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2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001612-91.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAWNILZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001612-91.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: VAWNILZA DA SILVA CPF Nº NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 64093 CDA's Nºs 1999/46932; 2000/107110; 2001/33089; 

2002/101950; e 2003/184841. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1605.604 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$466,40- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VAWNILZA DA SILVA - CPF Nº 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/46932; 2000/107110; 2001/33089; 2002/101950; e 

2003/184841, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.9.13.008.1605.604, e o valor atribuído à causa 

foi R$466,40- (ID 28066207). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28066207 e 28067492). Em 10/03/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28067494), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 23/03/2005 (ID 28198150 – p1), a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Ausente” (ID 28067496 – p. 2). Em 30/11/2005 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer citação da Parte Executada 

via EDITAL (ID 28067498). Em 31/01/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO deferindo o pedido retro (ID 28067499), 

tendo sido expedido Edital de Citação em 07/08/2006 (ID 28067501 – p. 1), 

o qual foi disponibilizado no DJe n° 7439 de 16/08/2006 (ID 28067502 – p. 

2). Em 01/11/2006 o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer PENHORA DO IMÓVEL (ID 28067505 – p. 2). Em 16/05/2007 o 

Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

reconhecendo e declarando, de ofício, a PRESCRIÇÃO do crédito 

executado inscrito na CDA N° 1999/46932, bem como determinando o 

PROSSEGUIMENTO da execução em relação às demais CDA’s (ID 

28067506). Em 14/11/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 28067508, 28067509, 28067510 e 28067511), o qual foi 

RECEBIDO pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública em 

11/04/2008 (ID 28067514). Em 14/09/2009 a Colenda Terceira Câmara 

Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à 

unanimidade, NEGOU PROVIMENTO do Apelo retro, “reconhecendo a 

prescrição dos créditos inscritos na dívida ativa em 02/01/2000, 

02/01/2001 e 01/01/2002, determinando o prosseguimento da execução 

em relação aos demais”, sic, (ID 28067524). Em 23/02/2010 o Município 

Exequente declarou CIÊNCIA do Acórdão retro, requerendo o 

prosseguimento da execução “em relação aos créditos inscritos em 2013”, 

sic, (ID 28067530). Em 01/11/2013 consta no Sistema Apolo que a 

Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, 

ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. 

Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 16/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0001612-91.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ..”, sic, (ID 28066208). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

07/08/2006, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem citação. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE 

APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor por edital só é 

possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua 

localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram envidados 

esforços e promovidas as diligências necessárias para localização do 

devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial não conhecido. 

(REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 6.3.2006). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve preceder a citação 

por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de aplicação subsidiária 

à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes 

jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta relatoria, DJ de 

20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 

11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 

16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 

29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 

597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No mesmo 

sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 
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transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 10/03/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior a DEZ ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (23/02/2010), até 

a presente data (22/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 177 de 526



inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001612-91.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VAWNILZA DA 

SILVA - CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2002/101950 e 

2003/184841, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$466,40-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 
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- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0009148-56.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALMEN REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0009148-56.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: PALMEN REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ Nº 

01.393.701/0001-00 - CONTRIBUINTE 153406 CDA Nº 2002/224443. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 23662 - ISSQN VALOR DA CAUSA: 

R$5.484,42- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PALMEN 

REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 01.393.701/0001-00, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2002/224443, referente 

ao não pagamento de ISSQN que recaiu sobre a Inscrição Municipal nº 

23662, e o valor atribuído à causa foi R$5.484,42- (ID 28158906). A 

petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28158906). 

Em 14/03/2005 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 

28163257), tendo sido expedida Carta de Citação em 23/11/2005 (ID 

28163258 – p. 1), cujo AR retornou COM assinatura de recebimento em 

10/01/2006 (ID 28163258 – p. 3). Em 30/07/2009 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer PENHORA em dinheiro via BACENJUD 

da quantia atualizada R$11.794,83- (ID 28163259). Em 15/02/2011 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer a SUSPENSÃO do 

feito por UM ANO, devido ao parcelamento do crédito executado (ID 

28163261), juntando na oportunidade “Extrato do Contribuinte”, onde se lê 

que todos os créditos estavam ABERTOS (ID 28163262). Em 14/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 14/01/2015 

às 16:10 Horas da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. Em 

14/11/2018 o MM° Juiz de Direito Designado – CGJ Dr. Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, 

DETERMINOU a intimação do Município Exequente para manifestar nos 

autos sobre a atual situação do débito e se ainda haveria interesse no 

prosseguimento da execução, em razão do lapso temporal de SETE ANOS 

sem que houvesse qualquer manifestação judicial (ID 28163264). Em 

20/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0009148-56.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 
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1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28158907). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi 

deferida a citação da Parte Executada em 14/03/2005, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), verifica-se que após a 

distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, houve a Citação da Parte 

Executada em 10/01/2006, e, até a presente data já decorreram mais de 

CATORZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos NOVE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(15/02/2011), até a presente data (20/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 
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devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009148-56.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PALMEN 

REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 01.393.701/0001-00, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2002/224443, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$5.484,42-) está abaixo de QUINHENTOS salários 

mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 
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Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56031 Nr: 3260-89.2019.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Outrossim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52819 Nr: 1495-83.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, AGENTE DE 

REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SORP, AGENTE FISCAL SANITARIA 

- COVISAE, AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, denegando a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53236 Nr: 1711-44.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AFB AGROPECUARIA RANCHO 60 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante 

AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA para manter os atos 

administrativos impugnados, mormente o Termo de Embargo/Interdição n. 

0859D e o Auto de Infração n. 1739D, ambos datados de 10.5.2019.

2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma 

prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

2.5. Encaminhe-se cópia da presente sentença ao d. Relator do Recurso 

de Agravo de Instrumento n. 1014718-41.2019.8.11.0000, distribuído para 

a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54082 Nr: 2142-78.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR MENDEZ FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CORRÊA DA 

COSTA/ PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1 JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para, ratificando 

a medida liminar deferida (fls. 58/61), DETERMINAR que a parte requerida 

se abstenha de locar/utilizar o imóvel localizado na Rua João Pinto, s/n, 

lateral com a Avenida Filinto Muller, Loteamento Jardim Aeroporto, na 

cidade de Várzea Grande (MT), denominado “Casa da Piscina”, para 

qualquer evento festivo com utilização de equipamento sonoro, até que 

sejam providenciados o devido licenciamento ambiental válido com certidão 

de tratamento acústico, Alvará do Corpo de Bombeiros Militar, Alvará da 

Vigilância Sanitária e obtenção do Alvará de Funcionamento condizente 

com a atividade exercida no local.

2.2 Para o caso de descumprimento das obrigações fixadas no item 2.1., 

fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme 

permissão legal dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo 

Civil.

2.3 JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4 Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil 

Pública.

2.5 Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6 P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 2682-29.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIZ FIGUEIRA CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, 

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante 

MUNIZ FIGUEIRA CIA LTDA para manter os atos administrativos 

impugnados, mormente o Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 

603328/1758/68/2019.

2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma 

prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

2.5. P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55637 Nr: 3045-16.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

-SRMA/SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAÍSA FONSECA ZANCHETA 

- OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso V, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 544717 Nr: 36009-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DUTRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida de Oliveira - 

OAB:16.389

 Dessa forma, em consonância com o parecer da representante do 

Ministério Público de fls. 67/68, reconheço a ocorrência da decadência e 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LARISSA DUTRA TELES, qualificada 

nos autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia, o que faço com 
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fulcro nos artigos 107, inciso V, do Código Penal.Constata-se que há 

fiança arbitrada nos autos, conforme comprovante de depósito de fl. 33, 

portanto no que se refere à importância depositada nos autos a norma da 

CNGC dispõe em seu Capítulo VII, Seção 19, art. 1.471, que:Art. 1.471. Em 

caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção da 

punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação da 

fiança, a Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão 

específica para tomada das providências necessárias pelo Juiz, no 

sentido de ser estipulada a destinação da fiança, evitando-se que tais 

importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do Juízo. § 

1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus 

sucessores no caso de absolvição ou extinção da punibilidade por 

qualquer motivo, salvo nas hipóteses em que seja imposta uma destinação 

específica à fiança como condição de suspensão condicional do processo 

ou transação penal. Desse modo, determino a restituição do valor 

arbitrado a título de fiança, devendo a ré ser intimada para comparecer em 

Juízo para levantamento da importância depositada, no prazo de 10 (dez) 

das. Não comparecendo a ré ou seus sucessores no prazo estabelecido, 

com fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O 

PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos autos (...)

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544236 Nr: 35549-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, 

ROMARIO RIBEIRO NEVES, LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO, 

THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO WALLAUER, 

AELSON DOS SANTOS BARBOSA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, 

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, GEOVANE YGOR DE SOUZA, IAM 

KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ, MATHEUS BEZERA DA SILVA, 

MARCIO LUCAS PREZA LIBANO, FRANCISCO JOSE DE SÁ SOUZA, JOÃO 

FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703, ALINE SILVA SALLES - OAB:74401/RS, ANA 

KAROLINA BULHÕES - OAB:11257/O, DEFENSORIA PUBLICA DE MT - 

OAB:, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:18.303, JOEL FELICIANO 

MOREIRA - OAB:6833/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236/MT, MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - OAB:24.471/O

 Intimar a advogada do réu Romário Ribeiro Neves, DRA. ANA KAROLINA 

BULHÕES, OAB/MT 11.257, da decisão cuja parte dispositiva segue 

transcrita: “(...) Por fim, entendo que o pedido da defesa não merece 

prosperar, considerando que a prisão preventiva do acusado já fora 

substituída por domiciliar, assim como a prisão dos demais denunciados foi 

substituída por medidas cautelares diversas da prisão. No mais, 

considerando a manifestação do representante do Ministério Público, 

determino a intimação do acusado Romário para no prazo de 10 dias 

apresentar nos autos documentação relacionada a troca de bateria do 

aparelho marcapasso, considerando que a prisão domiciliar foi concedida 

para a realização de tal procedimento, sendo que já se passaram 8 

meses, desde então. (...)”

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 607837 Nr: 47363-10.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO DA SILVA, FELIPE FOGAÇA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE FOGAÇA ALMEIDA, Cpf: 

05605167111, Rg: 2549226-8, Filiação: Slebem Soares Fogaça e 

Francisco Maciel de Almeida, data de nascimento: 30/05/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, marceneiro, Telefone 

65-9315-1525. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 03/12/2019, por volta de 16h10min, em 

estabelecimento comercial denominado "Lava Jato Hassan", localizado na 

Rua Alberto Velho Moreira, n. 110, bairro Bandeirantes, nesta capital, os 

denunciados Felipe e Luis Gustavo, agindo com prévio ajuste de vontades, 

em concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade, violência e 

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si 

ou para outrem, "01 (uma) caixa de perfumes Natura e Avon, 01 (um) 

aparelho celular da marca Samsung, 02 (dois) aparelhos de 

ar-condicionado novos, 12.000 btus, 01 (uma) maleta de chaves 

profissional da Saga, R$ 2.100 (dois mil e cem reais) em espécie, de 

propriedade do Lava Jato Hassan",; e "01 (um) veículo VW/Amorock CD 

4X4 Trend, cor prata, ano/modelo 2017, placas QBD-8200", de 

propriedade do cliente do estabelecimento vitimado Sr. Celso Nogueira. (...) 

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos 

fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao 

Ministério Público Estadualk denunciar Felipe Fogaça Almeida e Luis 

Gustavo da Silva, como incursos nas penas do Art. 157, § 2º, II e V, § 

2-A, I, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc,...Considerando as tentativas infrutíferas de citação 

do acusado Felipe Fogaça Almeida, aliada a última certidão negativa 

lançada no sistema Apolo, tendo em vista ainda não haver outro endereço 

cadastrado, cite-se por meio de edital.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassiane Luíza Walker 

Almeida, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2020

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AMMDO, STB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDO, AMJ, RTDS, AFDSN, DBO, CEDS, MFP, 

AVDAF, EXDLJ, JAE, ABM, VDDS, ADA, HRA, LEM, HADO, SRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB:6796, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502, Marcela Balieiro 

Soukef Viegas - OAB:9502, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BARBARA 

SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833/MT, BRENO POLITANO LANGE 

- OAB:14.231/mt, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359/MT, 

EDSON BENEDITO RONDON FILHO - OAB:24468/MT, ERIKA KAROLINE 

DA SILVA JONES - OAB:19511/O, FABIANE PAES DE BARROS - 

OAB:14216, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, FABIANO ALVES 

ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE FARIA - OAB:13523, 

FERNANDA MARTINS DE FARIAS - OAB:13.523, FERNANDO MARQUES 

E SILVA - OAB:7731, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - 

OAB:13.146, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839 A, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT, RAFAEL SALEM GONÇALVES PIMENTA - OAB:28018, 

Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:3.301/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 
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RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira Pereira Martins - 

OAB:10029, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, SAULO RONDON 

GAYVA - OAB:13.216, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 Impulsiono o feito para intimar a defesa de AISLAN BRAGA MOURA e 

ALUSIO METELO JUNIOR para apresentar quesitos para expedição de 

carta precatória das testemunhas arroladas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 374394 Nr: 15583-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS CORONEL , ERALDO 

DAS NEVES MOURA, ADILSON MACEDO LOPES, JOSE MARCOS FELIPE, 

KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Horácio da Silva 

Neto - OAB:OAB/MT 23572/A, BARBARA SOUSA SILVA MONTEIRO - 

OAB:15.833, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - OAB:21.393, 

MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e Portaria-Conjunta n. 

247/2020-TJMT que adotou medidas, em caráter temporário, para evitar o 

contágio do COVID-19, promovo a readequação da pauta e REDESIGNO a 

sessão de instrução para o DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 15H00, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas Cel BM José Rainho 

Junior e Sd Márcio Davi Nascimento Peixoto e interrogados os acusados.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 278 requisitando-se os Juízes 

Militares a fim de tomar posse.

Diante da informação de que o SD PM Márcio Davi Nascimento Peixoto se 

encontra lotado em outra Comarca, promova-se as diligências necessárias 

para a videoconferência.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 479764 Nr: 19537-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que o crime imputado ao acusado possui pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, DESIGNO 

sessão para acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) para o 

10 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 15H00.

Militares da ativa deverão ser requisitados por meio de seus superiores 

hierárquicos.

Militares da reserva remunerada, inativa, licença ou de férias, que 

estiverem soltos, serão intimados por meio de seus advogados 

constituídos (via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 293, do 

CPPM, para que compareçam no dia designado para proposta do acordo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 606405 Nr: 46088-26.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE A 

AÇÃO para: a) ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO de Portaria 

nº481/QCG/DGP, de 12 julho de 2016, que demitiu GIOVANNI BATISTA 

FRAGA CARRIJO das fileiras da Polícia Militar, publicada em Diário Oficial 

do Estado de Mato Grosso, datado de 14 de julho de 2016. (Fl.16 –Autos 

virtuais). b) DETERMINAR a reintegração do Autor GIOVANNI BATISTA 

FRAGA CARRIJO nas fileiras da Polícia Militar nas fileiras do Estado de 

Mato Grosso;c) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento 

das vantagens que lhe são devidas (subsídios, férias, licença, 13ª 

salários) do período de sua demissão, devendo a obrigação ser exigida no 

Juízo da Fazenda Pública, em face do exaurimento da competência deste 

juízo, nos termos do art. 125, §§4º e 5º, da Constituição Federal; d) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários 

de sucumbência, deixando de fixar o percentual de honorários, que 

deverá ocorrer quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, 

§§3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. A liquidação será realizada 

no juízo da Fazenda Pública, em face do exaurimento da competência 

deste juízo, nos termos do art. 125, §§4º e 5º, da Constituição 

Federal.Oficie-se ao Comandante Geral da Polícia Militar, intimando-o da 

decisão para providenciar a reintegração do Autor às fileiras da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, 

encaminhem-se os Autos ao Cartório Distribuidor para que distribua ao 

Juízo da Fazenda Pública para o cumprimento da sentença, em face do 

exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4º e 5º 

da Constituição Federal.P.R.I.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de abril de 

2020.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435605 Nr: 11836-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES, MAURÍCIO 

ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e Portaria-Conjunta n. 

247/2020-TJMT que adotou medidas, em caráter temporário, para evitar o 

contágio do COVID-19, promovo a readequação da pauta e REDESIGNO a 

sessão de instrução para o DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 15H30, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas as testemunhas de 

acusação faltantes.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 234 e DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para se manifestar sobre a testemunha faltante.

Expeça-se mandado de condução coercitiva em face da testemunha 

Daniel Ferreira Rosa.

Certifique-se acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas.

Havendo testemunha lotada em outra Comarca, promova-se as diligências 

necessárias para a videoconferência.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 444949 Nr: 21793-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERIR BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS.

Analisando os autos, verifico que em sessão realizada no dia 24.01.2018 

foi réu aceitou a proposta de suspensão condicional do processo pelao 

período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes 

condições:

"1) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres (art. 89, §1°, inc. 

II);

2) Proibição de ausentar-se da Comarca de Chapada dos Guimarães sem 

autorização do Juízo (art. 89, §1º, inc. III), por mais de 30 (trinta) dias, 

salvo em situações do serviço;

3) Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, bimestralmente, para 

informar e justificar suas atividades (art. 89, §1°, inc. IV)"
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Assim, certifique-se acerca do cumprimento das condições acima 

estabelecidas e, após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para fiscalização 

e requerimentos que se fizerem necessários.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522370 Nr: 14415-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, José Carlos Moura - OAB:16233

 VISTOS.

Cumpra-se integralmente a r. decisão de ref. 81, solicitando-se urgentes 

informações acerca das cartas precatórias expedidas para inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Às providências.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 402367 Nr: 6673-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o 

denunciado JOILTON DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido em 

20.06.1992, natural de Cuiabá/MT, inscrito no CPF sob n° 053.718.871-13, 

filho de Maria José Almeida, residente e domiciliado na Rua W4, Lote 14, 

Bairro Bela Maria, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 

n.º 11.343/06.

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor JOILTON DE 

ALMEIDA, no patamar de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

APLICO a pena de multa em 250 (Duzentos e Cinquenta) dias, que atento 

ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início em ABERTO

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas 

de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e restrição 

de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da 

Execução Penal.

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso.

DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO de 01 (uma) aparelho de MP4 e 

02 (dois) aparelhos de celular, apreendidos à fl. 09

DEFIRO a restituição dos documentos pessoais do condenado, quais 

sejam: RG, cartão do Banco Bradesco, cartão Banco Itaú e Cartão Compre 

Mais Card, apreendidos à fl. 09, acaso ainda não tenham sido restituídos, 

mediante termos e substituição por fotocópias nos autos, a serem 

retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em 

julgado. Decorrido o prazo e não havendo restituição, mantenha os 

documentos nos autos até que haja reclamação, quando deverão ser 

devolvidos, independentemente de deliberação

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor dos artigos 1420 e 1421, da CNGC/MT.

Custas pelo condenado (CPP, art. 804), não cobráveis no momento, na 

forma do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 459602 Nr: 37029-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o 

denunciado RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, trabalha 

no frigorífico, natural de Entre Rios/BA, nascido em 13.11.1986, portador 

de RG n.º 13346652/SSP-MT, inscrito no CPF sob n.º 016.576.630-19, filho 

de Raimundo Pereira de Oliveira e Francisca Maria da Silva, residente e 

domiciliado na Rua Professor João Nunes Ribeiro, n.º 619, Bairro Cidade 

Alta, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 

11.343/2006.

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de denunciado 

RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA, no patamar de 05 (cinco) anos de 

reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 

(quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO.

DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - 

FUNESD, da quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais) e em favor da 

UNIÃO: 01 (um) aparelho de celular, posto que claramente oriundos do 

tráfico ilícito de entorpecentes.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor dos artigos 1420 e 1421, da CNGC/MT.

Custas pelo condenado (CPP, art. 804), não cobráveis no momento, na 

forma do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 402363 Nr: 6668-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUZ DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado 

ADRIANO LUZ DE ARRUDA, brasileiro, convivente, ajudante de pedreiro, 

nascido em 01.06.1987, natural de Cuiabá/MT, portador de CI/RG n°. 

15893480 SSP/MT, inscrito no CPF sob n°. 024.951.621-77, filho de José 

Nildes Paes de Arruda e Irla Silbene Silva da Luz, residente e domiciliado 

na Rua Belo Horizonte, n.° 20, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, nas 

sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006.

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ADRIANO LUZ 

DE ARRUDA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 

(quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO.

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso.

DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - 

FUNESD, da quantia de R$30,00 (trinta reais), a ser creditada na conta do 

Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 

03.507.415/0020-07, apreendido conforme fl. 07, posto que claramente 

oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes.

DEFIRO a restituição do RG do condenado ADRIANO LUZ DE ARRUDA (fl. 

07), bem como da CTPS, título de eleitor e cartão da Caixa em nome de 

José Antonio do Espírito Santo, mediante termos e substituição por 

fotocópias nos autos, a serem retirados no prazo de até 90 dias, a contar 

do trânsito em julgado.

 Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo.
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Custas pelo condenado (CPP, art. 804), não cobráveis no momento, na 

forma do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 436966 Nr: 13292-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLY DE SOUZA MARQUES, WAGNER 

DE CAMPOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL:

 • ABSOLVIDO o réu WAGNER DE CAMPOS PASSOS da imputação 

conferida pelo artigo 35 da Lei de Tóxicos, nos termos do art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, permitindo aguardar em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso;

 • CONDENADA a ré EMANUELLY DE SOUZA MARQUES nas penas do 

artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, com pena definitiva fixada em 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início no SEMIABERTO, 

permitindo-lhe recorrer em liberdade.

 Com fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso II, “b”, do CP, c/c artigo 

243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico, como efeito da 

condenação, DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO de 01 (uma) 

balança de precisão DIAMOND, apreendida à fl. 20, posto que claramente 

oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes.

 DECRETO o perdimento de 14 (quatorze) munições intactas de calibre .40 

e 01 (um) carregador de pistola PT 24/4 do mesmo calibre, em favor da 

UNIÃO, o que faço com base no art. 91, II, alínea “a”, do Código Penal, 

determinando as providências descritas no artigo 25 da Lei n.º 

10.826/2003.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, os defensores e os 

sentenciados, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer 

o que será feito mediante termo, tudo a teor dos artigos 1420 e 1421, da 

CNGC/MT.

Custas pela condenada, não cobráveis no momento, na forma do §3º, do 

art. 98, do novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013049-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELY CRASTO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIO MARZABAL PACHECO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1013049-87.2020.8.11.0041. Vistos. Defiro o pedido de 

id. 31244327. EXPEÇA-SE novo mandado de citação/intimação do 

requerido, a ser cumprido no novo endereço declinado pela autora, qual 

seja, Rua 9, Quadra 15, casa 10, setor 5, CPA 3, Cuiabá-MT – Telefone: 

(65) 99968- 5577, com relação a decisão de id. 30572175. No mais, 

aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação designada para o dia 

14/07/2020. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010487-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR M. DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1010487-28.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO 

proposta perante uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT – id. 

31305580. Ocorre que, o presente feito fora equivocadamente 

encaminhado a este Juízo Especializado em Violência Doméstica. Desta 

forma, considerando a incompetência deste Juízo para analisar a 

pretensão da parte autora, proceda-se a redistribuição do presente feito 

ao Juízo Competente. REDISTRIBUA-SE com cautelas necessárias. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – via DJE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012096-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. A. D. S. (REQUERENTE)

D. A. D. J. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. L. N. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATIANE COLOMBO PROCESSO n. 

1012096-60.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Decorrente de 

Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) 

POLO ATIVO: Nome: DENISE ALVES DE JESUS Nome: SYANG EDUARDA 

ALVES DA SILVA Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO POLO PASSIVO: Nome: OSMARINO LOURENÇO NUNES DA 

SILVA Endereço:ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NAO SABIDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AGRESSOR(A) das Medidas 

Protetivas deferidas a favor da VÍTIMA, a serem cumpridas, conforme 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "Ante 

ao exposto, fixo as seguintes medidas: Ao agressor: a- Determino o 

afastamento do agressor do lar conjugal ou local de convivência; b- 

Determino que o agressor deverá manter distancia da vítima, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite de 500 metros; c- Determino que o 

agressor não mantenha contato com a ofendida, seus familiares, bem 

como testemunhas por quaisquer meios de comunicação; d- Proibo o 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 
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como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum; e- 

Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da 

presente decisão;" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de 

descumprimento da presente decisão pelo Agressor, fica o mesmo 

advertido que poderá ser decretada sua prisão (art. 313, III do CPP); 2. 

Não havendo recurso no prazo legal, a tutela antecipada se tornará 

estável e o processo será extinto, por sentença, independentemente, de 

nova intimação (CPC, art. 304, § 1º).. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAUCIA SOUZA ANTUNES FRITZ, digitei. CUIABÁ, 20 de abril 

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

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1001902-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. G. O. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO PROCESSO n. 

1001902-64.2020.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Decorrente de 

Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) 

POLO ATIVO: Nome: JOHANA GOMES ORMOND SIMOES Nome: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: 

MAYKE RODRIGUES ALT PESSOA Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NAO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) 

AGRESSOR(A) das Medidas Protetivas deferidas a favor da VÍTIMA, a 

serem cumpridas, conforme decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, defiro o pedido liminar e, por corolário, aplico as 

seguintes medidas protetivas: Medidas protetivas destinadas ao 

AGRESSOR · Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. · Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação. · Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica. · Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão. Medidas protetivas destinadas à OFENDIDA: · Determino a 

separação de corpos entre o casal." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em 

caso de descumprimento da presente decisão pelo Agressor, fica o 

mesmo advertido que poderá ser decretada sua prisão (art. 313, III do 

CPP); 2. Não havendo recurso no prazo legal, a tutela antecipada se 

tornará estável e o processo será extinto, por sentença, 

independentemente, de nova intimação (CPC, art. 304, § 1º). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAUCIA SOUZA ANTUNES 

FRITZ, digitei. CUIABÁ, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1054256-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DEBORA QUEIROZ 

DE JESUS ALVES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: LUIS RICARDO DE SOUZA ALVES SENTENÇA 

Vistos etc. A vítima Debora Queiroz de Jesus Alves, qualificada nos autos 

em epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor Luís Ricardo de Souza Alves, pela prática de 

violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido liminar, tendo 

sido concedidas em favor da autora diversas medidas protetivas. Citado o 

réu e intimado das medidas protetivas o mesmo apresentou resposta 

escrita (ID. 27391458) alegando em suma a ausentes provas e diante dos 

fatos manipulados maldosamente pela autora, ora suposta vítima, impõe-se 

a revogação das medidas de segurança impostas contra o requerido, ora 

acusado. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Fundamentos Versam os 

autos acerca de ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do 

agressor. A autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha. Prefacialmente, antes de adentrarmos no 
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exame do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em 

comento, consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. 

STJ, tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 

independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de 

natureza cível, quer de natureza penal. Senão vejamos: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 

MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 

INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE 

DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas 

terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) 

Grifei. Sendo, portanto, ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo 

o sucesso da presente ação depende da demonstração de dois requisitos 

que emolduram toda e qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus 

boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 305[1]). O fumus boni iuris no 

vertente caso decorre da demonstração de indícios da existência de 

violência doméstica. O periculum in mora, por sua vez, representa a 

demonstração da necessidade da medida para salvaguardar a integridade 

física ou psicológica da vítima. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

SENTENÇA DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME 

À LIBERDADE INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA 

CAUSA. NO CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 

NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO 

DO FEITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE 

PROCEDIMENTO OU NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA 

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA 

E PSICOLÓGICA DA MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS 

QUE APONTEM A URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O 

MAGISTRADO JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE 

INEXISTIREM INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 32814020108070002 DF 

0003281-40.2010.807.0002, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

26/01/2011, DJ-e Pág. 171) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA 

PENHA - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA 

CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE. - As medidas protetivas são autônomas, no entanto, para 

seu deferimento, deve restar demonstrado nos autos a sua necessidade. 

(TJ-MG - APR: 10024080407695001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa 

Val, Data de Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2014) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - 

LEI MARIA DA PENHA - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas 

protetivas são autônomas, no entanto, para seu deferimento, devem estar 

demonstradas a sua necessidade e a sua urgência. V.V. APELAÇÃO 

CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E AGRESSÃO FÍSICA - LEI 

MARIA DA PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO -EXTINÇÃO DO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA - 

INOCORRÊNCIA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. Inexistindo provas de que a referida situação de perigo 

deixou de existir, principalmente por não ter sido a vítima localizada para 

se manifestar sobre a necessidade atual ou não das medidas protetivas, 

impossível se extinguir o feito por falta de interesse de agir da mesma. 

(TJ-MG - APR: 10024102187127001 MG , Relator: Jaubert Carneiro 

Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2013) Grifei. Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris. A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação. Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados ao feito pela vítima ID. 

26304990 demonstraram a existência de indícios da prática de violência 

doméstica. No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida 

também restou demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o 

pedido liminar, sendo ainda necessária a manutenção da medida, haja 

vista não conter nos autos qualquer manifestação por porte da vítima 

requerendo a extinção das presentes medidas, impondo-se, portanto, a 

procedência do presente pedido e, por corolário, a confirmação da liminar 

preteritamente concedida. Malgrado seja caso de confirmação das 

medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar que 

as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. Consigo que as demais questões cíveis ou criminais 

envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios. Dispositivo 

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos. ® julgo 

procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar 

proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da presente 

sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao contrário, 

comprovar que necessita da continuidade das medidas protetivas de 

urgência em seu favor por mais tempo. Conste no expediente de intimação 

da sentença advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis. Decorrido o prazo de sem manifestação da vítima quanto à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 189 de 526



necessidade de manutenção das medidas protetivas; havendo medida de 

bloqueio de bens ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação 

cível em curso nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação 

da medida. Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária[2]. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06[3], não 

necessitando, destarte, de advogado. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito [1] Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. [2] Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 

anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. [3] Art. 19. As medidas protetivas 

de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1019378-52.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA ELISA DE 

SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MOISES PEREIRA XAVIER SENTENÇA Vistos etc. A vítima 

Maria Elisa de Souza, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com 

ação cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas 

protetivas previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do agressor 

Moises Pereira Xavier, pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo apresentou resposta escrita (ID. 25821306) alegando 

em suma a improcedência das acusações pela parte acusadora, requer a 

revogação de todas medidas restritivas imposta ao mesmo através da 

decisão 19940365 dos autos, bem como, desconsideração dos 

argumentos infundados trazidos pela autora. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Fundamentos Versam os autos acerca de ação cautelar cível que 

a vítima ingressou em face do agressor. A autora tem por desiderato a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. 

Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame do mérito da celeuma, é 

necessário desenredar que a ação em comento, consoante assente 

entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem natureza jurídica de 

ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da propositura de 

qualquer outra ação quer de natureza cível, quer de natureza penal. 

Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI 

MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) 

Grifei. Sendo, portanto, ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo 

o sucesso da presente ação depende da demonstração de dois requisitos 

que emolduram toda e qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus 

boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 305[1]). O fumus boni iuris no 

vertente caso decorre da demonstração de indícios da existência de 

violência doméstica. O periculum in mora, por sua vez, representa a 

demonstração da necessidade da medida para salvaguardar a integridade 

física ou psicológica da vítima. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

SENTENÇA DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME 

À LIBERDADE INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA 

CAUSA. NO CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 

NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO 

DO FEITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE 

PROCEDIMENTO OU NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA 

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA 

E PSICOLÓGICA DA MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS 

QUE APONTEM A URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O 

MAGISTRADO JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE 

INEXISTIREM INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 32814020108070002 DF 

0003281-40.2010.807.0002, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

26/01/2011, DJ-e Pág. 171) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA 

PENHA - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA 

CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE. - As medidas protetivas são autônomas, no entanto, para 

seu deferimento, deve restar demonstrado nos autos a sua necessidade. 

(TJ-MG - APR: 10024080407695001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa 

Val, Data de Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2014) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - 

LEI MARIA DA PENHA - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas 

protetivas são autônomas, no entanto, para seu deferimento, devem estar 

demonstradas a sua necessidade e a sua urgência. V.V. APELAÇÃO 

CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E AGRESSÃO FÍSICA - LEI 

MARIA DA PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO -EXTINÇÃO DO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA - 

INOCORRÊNCIA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. Inexistindo provas de que a referida situação de perigo 

deixou de existir, principalmente por não ter sido a vítima localizada para 

se manifestar sobre a necessidade atual ou não das medidas protetivas, 

impossível se extinguir o feito por falta de interesse de agir da mesma. 

(TJ-MG - APR: 10024102187127001 MG , Relator: Jaubert Carneiro 

Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 
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CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2013) Grifei. Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris. A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação. Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados ao feito pela vítima ID. 

19906791 demonstraram a existência de indícios da prática de violência 

doméstica. No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida 

também restou demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o 

pedido liminar, sendo ainda necessária a manutenção da medida, haja 

vista não conter nos autos qualquer manifestação por porte da vítima 

requerendo a extinção das presentes medidas, impondo-se, portanto, a 

procedência do presente pedido e, por corolário, a confirmação da liminar 

preteritamente concedida. Malgrado seja caso de confirmação das 

medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar que 

as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. Consigo que as demais questões cíveis ou criminais 

envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios. Dispositivo 

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos. ® julgo 

procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar 

proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da presente 

sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao contrário, 

comprovar que necessita da continuidade das medidas protetivas de 

urgência em seu favor por mais tempo. Conste no expediente de intimação 

da sentença advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis. Decorrido o prazo de sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas; havendo medida de 

bloqueio de bens ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação 

cível em curso nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação 

da medida. Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária[2]. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06[3], não 

necessitando, destarte, de advogado. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito [1] Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. [2] Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 

anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. [3] Art. 19. As medidas protetivas 

de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1021749-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARILENE PEREIRA 

FIALHO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: TONY JOSE SOARES SENTENÇA Vistos etc. A vítima Katia 

Marcolina Ramalho, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com 

ação cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas 

protetivas previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do agressor 

Carlos Roberto Vasco, pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo apresentou resposta escrita (ID. 20410806) alegando 

em suma que o requerido é uma pessoa simples, trabalhador, honesto, 

não ostenta qualquer tipo de comportamento violento, quiçá antecedentes 

criminais, se apresenta como um cidadão do bem, onde apenas deseja 

continuar a participar do crescimento e convívio com a filha. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos Versam os autos acerca de ação 

cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. A autora tem 

por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria 

da Penha. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame do mérito da 

celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, consoante 

assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem natureza 

jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da 

propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, quer de 

natureza penal. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 

11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 
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Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. Sendo, portanto, ação 

cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação 

depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305[1]). O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011, DJ-e Pág. 171) Grifei. 

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - INDEFERIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas 

protetivas são autônomas, no entanto, para seu deferimento, deve restar 

demonstrado nos autos a sua necessidade. (TJ-MG - APR: 

10024080407695001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 06/03/2014) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA 

PENHA - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas protetivas são 

autônomas, no entanto, para seu deferimento, devem estar demonstradas 

a sua necessidade e a sua urgência. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E AGRESSÃO FÍSICA - LEI MARIA DA 

PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO -EXTINÇÃO DO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA - 

INOCORRÊNCIA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. Inexistindo provas de que a referida situação de perigo 

deixou de existir, principalmente por não ter sido a vítima localizada para 

se manifestar sobre a necessidade atual ou não das medidas protetivas, 

impossível se extinguir o feito por falta de interesse de agir da mesma. 

(TJ-MG - APR: 10024102187127001 MG , Relator: Jaubert Carneiro 

Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2013) Grifei. Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris. A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação. Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados ao feito pela vítima ID. 

20278996 demonstraram a existência de indícios da prática de violência 

doméstica. No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida 

também restou demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o 

pedido liminar, sendo ainda necessária a manutenção da medida, haja 

vista não conter nos autos qualquer manifestação por porte da vítima 

requerendo a extinção das presentes medidas, impondo-se, portanto, a 

procedência do presente pedido e, por corolário, a confirmação da liminar 

preteritamente concedida. Malgrado seja caso de confirmação das 

medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar que 

as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. Consigo que as demais questões cíveis ou criminais 

envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios, inclusive 

em relação aos filhos menores. Dispositivo Posto isto, em consonância 

com os fundamentos retro expendidos. ® julgo procedente o pedido em 

apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, 

destarte, as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir da data da presente sentença, salvo se a vítima, 

ora autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. Decorrido o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida. Decorrido o prazo 

sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das 

medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de posse de 

arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior hierárquico 

do agressor informando sobre a revogação da medida protetiva. Sendo o 

réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas 

processuais, na forma do art. 12 lei de assistência judiciária[2]. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art. 19 da 11.340/06[3], não necessitando, destarte, de advogado. 

Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao feito principal 

eventualmente em trâmite. Após o trânsito em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 

17 de abril de 2020. Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz 

de Direito [1] Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 
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ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 12. A parte beneficiada 

pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde 

que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se 

dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. [3] Art. 19. As 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015688-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. S. D. O. (RECONVINTE)

F. D. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. S. D. O. (REU)

F. D. D. A. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Requerente/Reconvindo via DJE, por 

intermédio do seu advogado, para contestar a reconvenção, no prazo 

legal. CUIABÁ, 22 de abril de 2020 Gestor(a) Judiciário(a)

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003534-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003534-51.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JANIELE SOUZA COSTA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos. Processo na fase de 

Arquivamento. Tendo em vista que o processo já foi extinto pela 

satisfação integral do crédito, expeça-se alvará em favor da parte 

credora, observando-se os dados bancários por ela indicados. Intimem-se 

e, após, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007750-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007750-89.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NATASHA MAIA TEIXEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A., WEBJET LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase 

de Pagamento / Cumprimento. I - Intime-se a parte devedora (via AR, se 

revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), para que, no prazo de 15 dias, realize o 

pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e 

comprove nos autos, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. II – Juntamente com o comprovante 

de pagamento, a parte devedora deverá apresentar planilha detalhada do 

cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância do comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Comprovado o pagamento, intime-se 

a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o pagamento 

realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do débito, sob 

pena de extinção do processo. IV - Ocorrendo o pagamento e a 

concordância da parte credora, renove-se a conclusão (para Análise de 

Alvará) V - Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à 

penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar 

planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do 

débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, 

termo inicial, termo final, índices de juros e correção monetária), bem como 

multas que eventualmente faça direito, sob pena de arquivamento. 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. VI - Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução, se for o caso) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VII - Oferecidos bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de preclusão, com a consequente formalização da penhora. VIII - 

Sendo aceitos os bens ofertados, lavre-se o auto de penhora e intime-se 

a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução, se for o caso), sob pena de preclusão. Na 

hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser apontado 

especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o valor que 

se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, 

§§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007327-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILSON MELO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1007327-32.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE EMILSON MELO RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 
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Vistos. Processo em fase de Pagamento. I - Diante do pagamento 

voluntário realizado nos autos, embora parcial, expeça-se alvará em favor 

da parte credora, observando-se os dados bancários por ela indicados. II 

- Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o 

pagamento do valor remanescente do débito e comprovar nos autos, sob 

pena de penhora. Esclareço que, juntamente com o comprovante de 

pagamento, a parte devedora deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, devidamente atualizada até o dia do pagamento e com exata 

observância do comando judicial. . Recomenda-se, a título de sugestão, a 

utilização da função “atualização monetária” disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III – Efetuada a complementação do pagamento, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o respectivo valor, sob pena de preclusão, com a consequente 

extinção do processo na forma do art. 924, II, do CPC. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016522-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA FREITAS DE SIQUEIRA SAKAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016522-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMARA 

FREITAS DE SIQUEIRA SAKAGUTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO OLIVEIRA AMADO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016523-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON MACHADO SAKAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016523-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAILSON 

MACHADO SAKAGUTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

OLIVEIRA AMADO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016528-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016528-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCIEL 

FERREIRA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016533-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROQUE RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016533-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO ROQUE 

RODRIGUES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016536-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKLYS HEURY BRAGA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016536-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERIKLYS 

HEURY BRAGA MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016552-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TONHOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016552-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

TONHOLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY MARIA DA 

SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016561-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA ANSELMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016561-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CORINA 

ANSELMO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELTON 

GUIMARAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016449-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

1016449-35.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: ANA ELIZABETH 

SOARES DA SILVA ESPIGARES - MT21312/O , para que indique um 

endereço da parte reclamada na comarca de Cuiabá a fim de que seja 

possível sua intimação por oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016575-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA EPINOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016575-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

EPINOLA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016577-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016577-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS ANDRE 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016587-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE APARECIDA MORAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016587-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORRAYNE 

APARECIDA MORAES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL 

COELHO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016590-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CARVALHO KATTWINKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016590-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID 

CARVALHO KATTWINKEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016596-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016596-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILSON 

FERREIRA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

RAFAEL GAETA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006524-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MANOEL CASADO JUNIOR - MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - 

MT13885/O Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL CASADO JUNIOR - 

MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

RAFAEL GAETA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006524-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MANOEL CASADO JUNIOR - MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - 

MT13885/O Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL CASADO JUNIOR - 

MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA PIMENTA (REQUERENTE)

RAFAEL GAETA BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

1006524-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL 

CASADO JUNIOR - MT16631-O, BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O 

Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL CASADO JUNIOR - MT16631-O, 

BERNARDO MORAIS FILHO - MT13885/O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

AIRTON BONETE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

1014137-86.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA - MT20788-O Advogado do(a) AUTOR: GABRIEL 

DAVID MARTINS SANTANA - MT20788-O ,tomar ciência da certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003537-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

1003537-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT12007-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca da proposta retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018409-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA MERLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1018409-60.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018822-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1018822-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO 

ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016605-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MOURA SERRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)
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PROCESSO n. 1016605-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLIVIA DE 

MOURA SERRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013167-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE HELENA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE OAB - MT15864-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

1013167-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANE DE 

CARVALHO SINGULANE - MT15864-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010954-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1010954-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO 

ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015507-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON GONCALO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1015507-37.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: FELIPE 

GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao 

pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso em que 

deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do processo ou 

quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016608-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA AMANDA REZENDE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016608-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUDMILA 

AMANDA REZENDE DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015893-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ASSIS CAMARGO MIDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1015893-67.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GREYCI 

JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - MT21279-A para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013869-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013869-32.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária do serviço de televisão por assinatura prestado pela 

parte reclamada, e que tem sido indevidamente cobrada pelo serviço 

denominado mensalidade pacote now que não solicitou, bem como pelos 

serviços de internet e telefonia, que solicitou cancelamento. Sustentou que 

mesmo contestando as cobranças, as faturas de janeiro/20 e fevereiro/20 

não foram retificadas, ocasionando a suspensão do serviço contratado. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento do serviço de televisão por assinatura, bem como que a 

parte reclamada se abstenha de negativar seus dados. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

mormente quanto ao protocolo de atendimento 719193303131980, embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante tem 

recebido cobranças relativas a serviço que não solicitou, além de ser 

cobrada por serviço cujo cancelamento já foi solicitado. Observa-se 

também que a suspensão do serviço de televisão por assinatura ocasiona 
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perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte 

reclamante ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer o serviço de televisão 

por assinatura e não negativar os dados da parte reclamante não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso e a restrição realizada a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 48 

horas, restabeleça o serviço de televisão por assinatura contratado pela 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$10.000,00 (dez mil reais); b) se abstenha de negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos 

contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 72 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$10.000,00. A título de caução (art. 300, § 

1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos), relativo ao débito incontroverso das faturas vencidas em 

janeiro/20 e fevereiro/20, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças contestadas nos 

autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra 

a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012758-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LICIA MARIA DE JESUS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1012758-13.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LICIA MARIA DE JESUS BORGES REU: CLARO S.A. Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária do serviço de telefonia móvel prestado pela 

parte reclamada, tendo recebido em novembro/2019 oferta de um plano ao 

custo mensal de R$60,00, pelo período de 1 ano. Sustentou que a fatura 

de janeiro cobrou valor acima do ofertado (R$123,00) e, após reclamação, 

foi retificada para R$58,25. Afirmou que as faturas dos meses de 

fevereiro/20 e março/20 cobraram os valores de R$160,31 e R$163,74, 

respectivamente, em desconformidade com o plano contratado e, diante 

do seu não pagamento, o serviço de telefonia foi suspenso. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu: a) o imediato restabelecimento dos 

serviços prestados à sua linha telefônica; b) o cancelamento do novo 

plano contratado; c) que a parte reclamada se abstenha de negativar seus 

dados. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto aos protocolos de atendimento 

202043356868, 202043415588, dentre outros, embora seja de difícil 

aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante tem recebido 

cobranças acima do que foi ofertado pela parte reclamada. Observa-se 

também que a suspensão do serviço de telefonia ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de crédito ocasiona 

risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte reclamante 

ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer o serviço de telefonia e 

não negativar os dados da parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso e a restrição 

realizada a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 72 horas, restabeleça 

os serviços prestados à linha telefônica da parte reclamante, (65) 

99232-1057, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); b) se abstenha de negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos 

contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 72 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A título de caução (art. 300, § 

1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), relativo ao débito 

incontroverso das faturas vencidas em fevereiro/20 e março/20, estando 

os efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade das cobranças contestadas nos autos. Cite-se. Após o 

depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016611-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ CRUZ E SILVA OAB - MT26280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY AIRLINE S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016611-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IARA BEATRIZ 

CRUZ E SILVA POLO PASSIVO: SKY AIRLINE S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021385-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1021385-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016615-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016615-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOACIL PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014843-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR PEREIRA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1014843-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: RITA DE 

CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - MT23763-O, GRISIELY DAIANY 

MACHADO - MT13744-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013144-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NEVES DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1013144-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132-O para que se manifeste no prazo 

de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013144-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NEVES DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1013144-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR - MT19132-O para que se manifeste no prazo 

de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1003453-05.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: KEMILA 

BARBOSA TEIXEIRA DIAS - MT27132/O, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA 

- MT10208-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016637-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016637-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

SANTOS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016679-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MUNHAO OAB - MT3258/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVE ELGER LUNA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016679-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLAUCIA GAIDE 

BOURET TORRES DE AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANE 

MUNHAO POLO PASSIVO: LOIVE ELGER LUNA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016682-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO BENEDITO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016682-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

BENEDITO CORREA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016694-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016694-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

SILVANA MARTINS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016695-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CANEDO VASQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016695-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

SUELEN CANEDO VASQUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016710-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO CARMO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016710-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

APARECIDO CARMO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021201-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DOS REIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1021201-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020873-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

1020873-57.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013170-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIZE RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013170-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

AIRTON BONETE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016722-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1016722-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX SANDRO 

RODRIGUES CARDOSO POLO PASSIVO: CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010355-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1010355-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA - MT15085-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016742-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016742-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO GABRIEL 

MARQUES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016744-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIVAS MODA (REU)

 

PROCESSO n. 1016744-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON DE 

ALMEIDA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: DIVAS MODA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016637-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016637-28.2020.8.11.0001 AUTOR: 

AMANDA SANTOS CRUZ REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Quando a petição inicial não preencher os 

requisitos legais ou apresentar defeitos ou irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, deverá ser emendada, nos termos do 

artigo 321 do CPC. No presente caso, a parte reclamante não instruiu a 

peça de ingresso com as faturas de água do seu endereço residencial 

(identificado na inicial), documentos esses imprescindíveis para o 

ajuizamento da ação. Por isso, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando as faturas de água 

do seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome 

de terceiro, dos meses que se referem à negativação impugnada, sob 

pena de indeferimento. Após, renove-se a conclusão (para Decisão 

Urgente). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013490-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013490-28.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE LUIS MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte 

recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência 

judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem 

econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase 

recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da 

gratuidade, o requerente deve declarar que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração 

de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante 
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disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020881-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020881-34.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ROBSON SILVA FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016724-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISENANDO MARCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016724-81.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SISENANDO MARCENA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Na petição inicial 

não há pedido de tutela de urgência para ser apreciado. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-06.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

M. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

DANIELLA FERNANDES GOMES (EXECUTADO)

RONILDO DA MATA NASCIMENTO (EXECUTADO)

LUIZ PAULO FARINHAS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000006-06.2020.8.11.0099 EXEQUENTE: 

M. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: 

JOSINEY CLARO VENTURA, RONILDO DA MATA NASCIMENTO, LUIZ 

PAULO FARINHAS FILHO, DANIELLA FERNANDES GOMES Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O 

ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente 

CITADA, nos termos do item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO 

QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB 

PENA DE SEREM PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA 

GARANTIR A EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015026-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015026-74.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ODINIL BISPO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso 

Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 
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do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017010-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDINO JOSE ROCHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017010-93.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

DIVALDINO JOSE ROCHA JUNIOR EXECUTADO: CARLOS ALBERTO 

DAMAS BIDOIA, CARLOS ALBERTO DAMAS BIDOIA - EPP Vistos. 

Processo em fase de Pagamento / Cumprimento. I - Intime-se a parte 

devedora (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), para que, no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidência da 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos 

bens quantos forem necessários para a garantia do juízo. II – Juntamente 

com o comprovante de pagamento, a parte devedora deverá apresentar 

planilha detalhada do cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância do comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Comprovado o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o pagamento 

realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do débito, sob 

pena de extinção do processo. IV - Ocorrendo o pagamento e a 

concordância da parte credora, renove-se a conclusão (para Análise de 

Alvará) V - Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à 

penhora, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar 

planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do 

débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, 

termo inicial, termo final, índices de juros e correção monetária), bem como 

multas que eventualmente faça direito, sob pena de arquivamento. 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. VI - Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução, se for o caso) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VII - Oferecidos bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de preclusão, com a consequente formalização da penhora. VIII - 

Sendo aceitos os bens ofertados, lavre-se o auto de penhora e intime-se 

a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

FONAJE), apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução, se for o caso), sob pena de preclusão. Na 

hipótese de alegação de excesso de execução, deverá ser apontado 

especificamente o erro de cálculo e apresentada planilha com o valor que 

se entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, 

§§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014608-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005295-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIRE DO ROSARIO RODRIGUES (EXECUTADO)

LARISSA SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

1005295-20.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O , para que, no prazo de 5 

dias, apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o 

valor atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do 

cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016649-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO EMANOEL SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016649-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LEONARDO EMANOEL SANTOS DA 

COSTA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Este juízo determinou 

a emenda da petição inicial, mas a parte credora, embora devidamente 

intimada, permaneceu inerte. Assim, considerando que a peça de ingresso 

deve atender aos requisitos legais e ser instruída com os documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e não tendo a parte 

credora atendido à determinação do juízo, a petição inicial deve ser 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, conforme 

preconizam os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 53 da Lei n. 9.099/50 c/c artigo 924, inciso I, do CPC. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 203 de 526



no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016759-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELE SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016759-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIELE SANTOS 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016760-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA MOREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016760-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE MARIA 

MOREIRA DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015647-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015647-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

DANIEL FRANCISCO FELIX - MT11158-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

18/12/2019 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 6 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014474-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALYSSON FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015023-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONALIZA BERNARDINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016768-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BRITO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016768-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA BRITO DE 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDERLEI BIANCHINI POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015046-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1015046-31.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A antecipação da tutela pleiteada na petição 

inicial foi concedida por este Juízo no ID 30850178, condicionada ao 

depósito de caução pela parte reclamante no valor de R$4.562,46. A parte 

reclamante, no ID 31325873, requereu a dispensa da mencionada caução, 

em razão de sua hipossuficiência financeira e da crise financeira que 

assola a sociedade em virtude da COVID-19. Contudo, a caução exigida 
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corresponde tão somente ao consumo regular da parte reclamante do 

serviço prestado pela parte reclamada, não sendo possível compelir a 

concessionária do serviço público, que presta um serviço oneroso, a 

prestá-lo sem a correspondente contraprestação pelo consumidor. 

Esclareço, ainda, que as faturas encontram-se pendentes de pagamento 

desde o mês de novembro/2019, ou seja, antes de ser decretado estado 

de calamidade em virtude da pandemia da COVID-19. Diante do exposto, 

indefiro o pedido formulado pela parte reclamante no ID 31325873. 

Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016449-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016449-35.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA REU: CLARO S.A. Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que é usuária do serviço de televisão por assinatura prestado pela parte 

reclamada e que contratou, também, o serviço de internet por ela 

prestado, contudo, ele não foi disponibilizado. Sustentou que foram 

agendadas diversas visitas pelo técnico da parte reclamada, sem que o 

serviço lhe fosse disponibilizado. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato fornecimento do serviço de internet contratado da 

parte reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto às mensagens encaminhadas pela 

parte reclamada (ID 31328618), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que o serviço contratado pela parte reclamante não lhe foi 

disponibilizado até esta data. Observa-se também que o não fornecimento 

do serviço de internet contratado pelo consumidor ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para fornecer o 

serviço de internet não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça o serviço de internet contratado pela parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016480-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL BRUEHMUELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016480-55.2020.8.11.0001 AUTOR: 

CLAUDIA MACIEL BRUEHMUELLER REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou 

que em julho/2019 locou imóvel residencial e a partir de outubro/2019 as 

faturas de energia elétrica emitidas pela parte reclamada cobraram valores 

muito acima de seu consumo médio. Sustentou que realizou diversas 

reclamações à concessionária reclamada, tendo sido realizada vistoria 

que alegou inexistir qualquer falha em seu medidor. Afirmou que o relógio 

medidor encontra-se sem lacre, o que possibilita a realização de desvio de 

energia elétrica. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata colocação de lacre em seu medidor, além de sua troca. Ainda, 

postulou seja autorizada a realização de depósito em juízo para 

pagamento das faturas vencidas em fevereiro/20 e março/20 e das 

faturas vincendas. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica deste 

momento, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que houve cobrança acima da média consumida pela parte reclamante, 

mormente porquanto foi apresentada apenas 01 (uma) fatura anterior ao 

período que alega ter havido cobrança excessiva. Ressalto que o contrato 

de locação apresentado com a inicial teve início em 23/7/2019, motivo pelo 

qual não há como constatar média de consumo com valor abaixo do 

cobrado pela parte reclamada. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do medidor instalado na unidade 

consumidora da parte reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014365-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014365-61.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ALBERTO ALVES JUVENAL REQUERIDO: SAGAMAT 

ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. Retifique-se o cadastro da parte 

reclamada como postulado no ID 31335838. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que em novembro/2019 firmou contrato de compra e 

venda de veículo automotor com a parte reclamada, dando como parte do 

pagamento um veículo de sua propriedade. Sustentou que não foi 

efetuada a transferência do bem entregue, e em razão disso foram 

atribuídos a si débitos relativos a tributos e multas. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu: a) seja a parte reclamada compelida a 

efetuar a imediata transferência do bem; b) a expedição de ofícios para 

que não sejam informados débitos em seu nome relativo ao bem entregue 

à parte reclamada; c) alternativamente, caso não seja efetuada a 

transferência do bem, que o automóvel seja apreendido e depositado em 

suas mãos. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 
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de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto à procuração pública outorgada à parte 

reclamada (ID 31336692), embora seja de difícil aferição neste momento 

de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à 

concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que a parte reclamante entregou seu veículo automotor 

Toyota/Etios SD XLS15 AT, placa QBN 0148 à parte reclamada, 

autorizando-a a vende-lo e representá-la no que fosse necessário para 

tanto. Observa-se também que a manutenção do veículo automotor em 

nome da parte reclamante ocasiona perigo de dano, pois ela terá 

atribuídos a si os débitos tributários dele decorrentes. Impõe ainda 

consignar que a determinação para realizar a transferência do veículo 

automotor não representa perigo de irreversibilidade, já que o bem poderá 

ser novamente transferido após a sentença, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, 

quanto ao pleito para emissão de ofícios a fim de que não sejam atribuídos 

débitos à parte reclamante, relativamente ao bem entregue à parte 

reclamada, entendo que o pedido não comporta acolhimento, haja vista 

que não há como impedir o poder público de realizar as cobranças 

legítimas de tributos e multas. Diante do exposto, defiro parcialmente a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda a transferência do veículo automotor Toyota/Etios 

SD XLS15 AT, placa QBN 0148, bem como o pagamento e transferência 

dos tributos e multas conforme auto de infração nº 9620596, sob pena de 

multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$10.000,00 (dez mil 

reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016492-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIRENE OLIVEIRA ROSENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016492-69.2020.8.11.0001 AUTOR: 

WALDIRENE OLIVEIRA ROSENDO REU: OI BRASILTELECOM Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

materiais e morais e alegou que é usuária do serviço de telefonia móvel 

prestado pela parte reclamada, na modalidade pré-pago, o qual 

encontra-se indevidamente bloqueado. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu o imediato restabelecimento de sua linha telefônica 

móvel. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto aos protocolos de atendimento, 

202000218275893, 2020000745114, dentre outros, embora seja de difícil 

aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que os serviços prestados à linha 

telefônica móvel da parte reclamante foram indevidamente suspensos. 

Observa-se também que a suspensão do serviço de telefonia ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para 

restabelecer o serviço de telefonia da parte reclamante não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça os serviços 

prestados à parte reclamante através da linha telefônica móvel (65) 

98448-2024, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$10.000,00 (dez mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016561-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA ANSELMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA OAB - MT26092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016561-04.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CORINA ANSELMO DE OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar a comunicação ao SERASA, para que proceda a exclusão 

do restritivo de crédito impugnado, via sistema SERASAJUD. Tendo em 

vista a aparente hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso 

a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à existência da dívida em nome da parte 

reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 206 de 526



parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Aguarde-se audiência 

de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016354-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016354-05.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CRISTIANA DA SILVA ALVES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer 

c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 2014 matriculou-se em 

curso superior ofertado pela instituição de ensino reclamada, tendo 

firmando em 2015 contrato de financiamento estudantil no valor 

correspondente a 100% da mensalidade cobrada pela parte reclamada. 

Sustentou que em 2015 seu esposo veio a óbito, quando dirigiu-se à 

instituição de ensino a fim de efetuar o trancamento de sua matrícula. 

Afirmou que foi orientada a não trancar a matrícula e a continuar 

realizando os aditamentos do contrato de financiamento estudantil, 

contudo, ao tentar retornar aos estudos em 2016 foi informada que não 

seria possível, porquanto a matrícula não foi trancada. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a 

efetuar sua imediata matrícula no curso superior. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que a parte reclamante dirigiu-se à instituição 

de ensino a fim de solicitar o trancamento de sua matrícula, tampouco que 

tenha sido orientada a continuar efetuando os aditamentos de seu 

contrato de financiamento estudantil. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006218-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PERALTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1006218-46.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIANO PERALTA MORAES REQUERIDO: BANCO SAFRA 

S-A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 

30717096, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, 

razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 

300 do CPC. Embora a parte reclamante requeira a reconsideração da 

decisão que negou a tutela de urgência, nota-se que não há nos autos 

nenhum novo argumento ou documento que possa justificar a 

reapreciação da tutela de urgência. Portanto, indefiro o pedido de 

reconsideração e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 

30717096. Intime-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016276-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOACY AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016276-11.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LOACY AUXILIADORA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Com fulcro no 

artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança contestada nos autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016274-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR OLIVEIRA DE BARROS (EMBARGADO)

CLEUNIVAL JOSE RAMOS (EMBARGADO)

CLEBER WALISON DE ASSIS RAMOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016274-41.2020.8.11.0001 

EMBARGANTE: FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA EMBARGADO: JURANDIR 

OLIVEIRA DE BARROS, CLEUNIVAL JOSE RAMOS, CLEBER WALISON DE 

ASSIS RAMOS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

embargante ajuizou embargos de terceiro, postulando, liminarmente, a 

suspensão da restrição via RENAJUD realizada nos autos 

8089042-45.2017.811.0001, com o fundamento de que foi indevidamente 

penhorado um automóvel de sua propriedade. De início, impõe consignar 

que o cabimento dos embargos de terceiro no Juizado Especial é pacífico, 

conforme o Enunciado n. 155 do FONAJE: ENUNCIADO 155 – Admitem-se 

embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas 

excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8 da lei 9.099/95 (XXIX Encontro 

– Bonito/MS). Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, a 

decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse 

determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos objeto dos embargos. No caso dos autos a parte embargante 

comprovou ser proprietária do automóvel VW/Saveiro 1.6 CS, placa 

NDM9019, conforme documentação apresentada com a petição inicial (ID 

31254793). Assim, estando suficientemente provado o domínio, é possível 

a concessão da medida liminar. Diante do exposto, defiro a liminar 

pleiteada para determinar a suspensão das medidas constritivas em 

relação ao bem embargado, nos autos da execução que tramita neste 

juízo sob o número 8089042-45.2017.811.0001. Designe-se audiência de 
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conciliação Cite-se. Traslade-se cópia desta decisão para os autos 

8089042-45.2017.811.0001. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016528-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016528-14.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais 

e morais e alegou que possui conta bancária na instituição financeira 

reclamada, e que no período de 2016 a 2018 foram realizadas cobranças 

relativas a empréstimo que não contratou. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

cobranças em sua conta bancária. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, pois a última cobrança contestada nos 

autos ocorreu em 2018. Não havendo demonstração do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças realizadas na 

conta bancária da parte reclamante, relativas ao empréstimo contestado 

nos autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016533-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROQUE RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016533-36.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DIEGO ROQUE RODRIGUES DE AMORIM REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer 

c/c indenizatório por danos morais e alegou que possui conta bancária na 

instituição financeira reclamada, a qual encontra-se bloqueada sem 

qualquer justificativa. A título de tutela provisória de urgência, requereu o 

imediato desbloqueio de sua conta bancária. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto à tela do aplicativo bancário da parte reclamante (ID 31366055) e 

senha de comparecimento à uma agência da parte reclamada (ID 

31366057), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

conta bancária da parte reclamante foi injustificadamente bloqueada. 

Observa-se também que o bloqueio indevido de conta bancária ocasiona 

perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar 

da parte reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua 

família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda 

consignar que a determinação para desbloquear a conta bancária da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que o bloqueio 

poderá ser efetivado a qualquer tempo, inclusive após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda o 

desbloqueio da conta bancária da parte reclamante (agência 4456 – conta 

corrente 26897-0), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016608-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA AMANDA REZENDE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016608-75.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LUDMILA AMANDA REZENDE DE MORAIS REU: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar: a) que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado relativamente ao 
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cadastro SPC, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); b) a comunicação ao SERASA, 

para que proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, via 

sistema SERASAJUD. Tendo em vista a aparente hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

existência da dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem 

liminar. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014419-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014419-27.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Conforme regra estabelecida pelo artigo 329 

do Código de Processo Civil, a parte reclamante poderá aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento da 

parte reclamada, até a citação (inciso I, art. 329, CPC). Ainda, o pedido 

poderá ser aditado ou alterado até o saneamento do processo, com o 

consentimento da parte reclamada, assegurado o contraditório, facultando 

a manifestação da parte contrária no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 

(inciso, II, art. 329, CPC). No mesmo sentido dispõe o Enunciado 157 do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: nos Juizados Especiais Cíveis, o 

autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e 

julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo 

direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro - Maceió-AL). Nesse 

contexto, a parte reclamante formulou pedido no ID 31416899, pleiteando a 

restituição do valor desembolsado para o pagamento da fatura do mês de 

março/2020, que foi adimplida em razão da não concessão da tutela 

antecipada pleiteada na inicial. Assim, defiro o pedido de aditamento 

formulado. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014116-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALERIA 

CRISTINA CAMPOS BARROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia VALÉRIA CRISTINA CAMPOS BARROS ajuizou 

ação de declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o crédito reivindicado 

pela parte requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a 

exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a 

indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 29704542 e arguiu as preliminares 

incompetência do Juizado Especial, falta de interesse de agir e inépcia da 

inicial. No mérito, sustentou a regular contratação, a ausência de ato ilícito 

e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do 

feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29432236 e a 

impugnação à contestação apresentada no ID. 29766527. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte requerente 

quanto ao termo de adesão juntado no ID. 29704549, no caso, será 

necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica 

foi efetivamente confeccionada pela parte requerente. No caso concreto, 

por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria 

complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar 

e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEMILSON RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 209 de 526



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002426-84.2020.8.11.0001 REQUERENTE: 

ORDEMILSON RODRIGUES DE MORAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Resumo da controvérsia ORDEMILSON RODRIGUES DE 

MORAES ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da empresa BANCO 

BRADESCARD S.A. Em síntese, alegou que desconhecer o crédito 

reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do seu 

nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do 

débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 30218730, onde arguiu as 

preliminares falta de interesse de agir, incompetência do Juizado Especial, 

inépcia da petição inicial. No mérito sustentou a contratação regular, a 

ausência do ato ilícito e dano moral. Ao final, postulou pela condenação em 

litigância de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29973104 e não apresentou a impugnação 

à contestação. Preliminar Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte requerente ter imputado à 

parte requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste 

sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a narrativa feita 

pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª 

Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 16.10.2007). 

Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples 

alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano moral à 

parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Impõe mencionar que não há necessidade de esgotar a via administrativa, 

sob violação do Princípio do Acesso à Justiça. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar se a 

rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

requerente, visto que não houve impugnação da parte. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o documento, 

considerado pela parte requerida como imprescindível, nota-se que a 

apresentação de extrato de negativação original de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano em favor da parte 

requerente. Ademais, o documento encartado no ID. 28286313, evidencia 

a restrição em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 
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porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID. 30218734, nota-se que a parte requerida 

apresentou o Termo de Adesão, supostamente assinado pela parte 

requerente. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, art. 373, inciso II), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (CPC, art. 411, inciso III). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto 

no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do áudio não impugnado pela 

parte requerente. Por esta razão, é devida a incidência da multa por 

litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, a 

qual fixo em R$700,00 (setecentos reais), apurado com base em 7% 

sobre o valor da causa (R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em 

litigância de má-fé deverá arcar com as custas e com os honorários do 

advogado, os quais também fixo em R$1.000,00 (um mil reais) apurado 

com base em 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$10.000,00). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 

2. julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil; 3. condenar a parte requerente ao pagamento 

de R$700,00 (setecentos reais e cinquenta e dois centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; 4. Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95, condenar a parte requerente ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da 

condenação, como previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função atualização monetária disponível no sítio DrCalc.net 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002079-51.2020.8.11.0001 AUTOR: VIVIANE 

MARQUES SILVA REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). VIVIANE MARQUES SILVA ajuizou 

ação de declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da BANCO ITAUCARD S/A. Em 

síntese, alegou que desconhecer o crédito reivindicado pela parte 

requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão 

do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a indenização do 

dano moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29150076, onde arguiu a incompetência do Juizado 

Especial. No mérito, sustentou a existência da relação jurídica, a ausência 

de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29876297 e a impugnação à contestação apresentada no ID. 

30225503. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 
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processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte requerente quanto a Proposta de contratação de 

produto e serviço juntado no ID. 29150081, no caso, será necessária 

prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi 

efetivamente confeccionada pela parte requerente. No caso concreto, por 

ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência 

deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, julgar EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e 

artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001700-13.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ERICA 

CRISTINA DA SILVA RICARDO REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). ERICA 

CRISTINA DA SILVA RICARDO ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor da 

empresa BANCO TRIANGULO S/A. Em síntese, alegou que desconhecer o 

crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do 

seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência 

do débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 29777955, onde arguiu a 

preliminar incompetência do Juizado Especial. No mérito sustentou a culpa 

da parte requerente, a ausência do ato ilícito e dano moral. Ao final, 

formulou pedido contraposto, postulou pela condenação em litigância de 

má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29862415 e não houve impugnação à contestação. 

Quando a parte requerente deixa de ter interesse na demanda, pois não 

executa atos processuais que deveria praticar, praticando atos 

incompatíveis com o resultado útil ou obtém sua pretensão por outros 

meios, há carência de ação por ausência superveniente do interesse 

processual. Quanto ao pedido de desistência da ação da parte requerente 

(ID. 29946217), destaca-se que mesmo não sendo necessário a 

concordância da parte contrária nas ações em trâmite no Juizado 

Especial, o juízo pode deixar de homologar quando a desistência for 

motivada por má-fé, conforme preconiza o Enunciado 90 do FONAJE. 

Desta forma, embora haja indícios de má-fé, a certeza desta conduta 

somente é possível após a constatação, mediante perícia, de que a 

assinatura posta no contrato realmente pertence à parte reclamante. Por 

isso, ao invés de examinar o pedido de desistência, preferível, neste 

momento, a extinção do feito por incompetência em virtude da 

imprescindibilidade da prova pericial do que a simples homologação da 

desistência. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência deste 

juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, julgar EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e 

artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002081-21.2020.8.11.0001 AUTOR: VIVIANE 

MARQUES SILVA REU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). VIVIANE 

MARQUES SILVA ajuizou ação de declaratória de inexistência de relação 

jurídica cumulada com indenização por danos morais em desfavor da 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Em síntese, alegou que desconhecer 

o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do 

seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência 

do débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 30061254, onde requereu 

preliminarmente a retificação do polo passivo. No mérito, sustentou a 

legitimidade do débito, a existência da relação jurídica, a ausência de ato 

ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela 

condenação em litigância de má-fé e pela improcedência do feito. Termo 

da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29876762 e a impugnação 

à contestação apresentada no ID. 30226100. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 
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9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte requerente 

quanto ao termo de adesão juntado no ID. 30061259, no caso, será 

necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica 

foi efetivamente confeccionada pela parte requerente. No caso concreto, 

por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria 

complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar 

e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AXEL GABRIEL DOS SANTOS MARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000001-84.2020.8.11.0001 INTERESSADO: AXEL 

GABRIEL DOS SANTOS MARIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia AXEL GABRIEL DOS SANTOS MARIA ajuizou ação de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em 

desfavor da empresa BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou liminarmente a exclusão do restritivo. 

No mérito a declaração de inexistência do débito e a indenização do dano 

moral. A tutela de urgência foi concedida (ID. 27838558). Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29763740 e 

arguiu as preliminares a falta de interesse de agir e inépcia da petição 

inicial. No mérito sustentou a ausência do ato ilícito e do dano moral. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29474540 e a impugnação à contestação 

no ID. 29788265. Preliminar Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte requerente ter imputado à 

parte requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste 

sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a narrativa feita 

pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª 

Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 16.10.2007). 

Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples 

alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano moral à 

parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Impõe mencionar que não há necessidade de esgotar a via administrativa, 

sob violação do Princípio do Acesso à Justiça. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de comprovante de residência não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 

70057584260, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). 

Cumpre mencionar que não é necessário apresentar o extrato de 

negativação original de balcão, por também não ser um documento 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano. Ademais, o 

documento encartado no ID. 27763516, evidencia a existência de restrição 

em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 
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observo que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência de dívida É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida não apresentou 

nos autos nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu 

favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27763516, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 
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caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$67,00), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 2. julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em 

nome da parte requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(27/05/2019 - ID. 27763516) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000729-28.2020.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL 

PINHO SOARES REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia RAFAEL PINHO SOARES ajuizou ação de 

obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de relação 

jurídica com indenização por danos morais em desfavor da empresa 

BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A. Em síntese, alegou que 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29906035 e 

arguiu as preliminares a falta de interesse de agir, a inépcia da petição 

inicial e a prescrição. No mérito a ausência do ato ilícito e de dano moral. 

Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29667385 e a impugnação à contestação 

no ID. 30000077. Preliminar Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte requerente ter imputado à 

parte requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste 

sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a narrativa feita 

pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª 

Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 16.10.2007). 

Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples 

alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano moral à 

parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Impõe mencionar que não há necessidade de esgotar a via administrativa, 

sob violação do Princípio do Acesso à Justiça. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de extrato de negativação original de balcão 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano em favor da parte 

requerente. Ademais, o documento encartado no ID. 27921488, evidencia 

a restrição em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser 

afastada. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, 

a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 
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determinado tempo. Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória 

terá prazo prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil; ou 5 anos, se 

relação de consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido é o entendimento pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - 

DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO 

TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos 

a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do 

Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, 

AgInt no AREsp nº 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019, 

DJe 15/04/2019). RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o 

entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do 

julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando 

Gonçalves, DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo vintenário do 

CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do 

serviço. [...] (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio 

Bellizze, DJU 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018). No caso, 

tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo 

prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos. Portanto, 

considerando que a parte requerente tomou conhecimento do restritivo em 

07/07/2016 (ID. 27921488), nota-se que o lapso prescricional encerraria 

em 07/07/2020 e, consequentemente, esta ação não se encontra 

prescrita, visto que distribuída em 10/01/2020 (ID. 27921481), ou seja, 

antes o termo final da prescrição. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida não apresentou 

nos autos nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu 

favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 
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judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27921488, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$408,74), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO Pelo 

exposto, proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 2. julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em 

nome da parte requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(07/07/2016 - ID. 27921488) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019331-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYALA BETANIA DALAVALLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019331-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL REQUERIDO: AYALA BETANIA 

DALAVALLE Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL ajuizou a ação de 

cobrança em desfavor de AYALA BETANIA DALAVALLE. Em síntese, 

alegou ser credora da parte requerida na soma de R$11.790,20 referente 

aos alugueres do período de setembro/2017 a novembro/2019. Pleiteou o 

pagamento do débito atualizado e a condenação em pagamento dos 

honorários advocatícios. Termo de audiência de conciliação incluso no ID. 

28845 e o acordo firmado pelas partes no ID. 29861735. Considerando 

que as partes celebraram acordo nos autos (ID. 29861735), devidamente 

reduzida a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei nº 

9.099/95, opino pela sua homologação para que surta os seus devidos 

efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil, proponho a extinção do feito com resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Postas estas razões, submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos jurídicos (artigo 40 da Lei nº 9.099/95). Francys Loide Lacerda 

da Silva Juíza Leiga Vistos, Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022334-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022334-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA 

FERNANDES DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia PATRICIA FERNANDES DE SOUZA RAMOS ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por 

danos morais em desfavor da empresa OI S.A. Em síntese, alegou 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29403410 e 

arguiu a prescrição. No mérito sustentou o exercício regular do direito, 

ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao final, formulou pedido 

contraposto, postulou pela condenação em litigância de má fé e pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29350931 e a impugnação à contestação no ID. 29444708. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. 

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo 

prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido no artigo 

206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil; ou 5 anos, se relação de 

consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Neste 

sentido é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - 

ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de 

reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo 

que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 

nº 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019, DJe 15/04/2019). 

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o entendimento 

pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento 

proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, 

DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo vintenário do CC/1916, 

nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. 

[...] (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, 

DJU 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018). No caso, tendo em 

vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo prescricional 

aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos. Portanto, considerando que a parte 

requerente tomou conhecimento do restritivo em 27/09/2016 (ID. 

27727597), nota-se que o lapso prescricional encerraria em 07/07/2020 e, 

consequentemente, esta ação não se encontra prescrita, visto que 

distribuída em 26/10/2019 (ID. 27726783), ou seja, antes o termo final da 

prescrição. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de 

contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a 

existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, 

razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção 

ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de 

cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição 

desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova 

negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar 

a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da 

prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a 

determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$97,65 (ID. 27727597). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 
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pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27727597, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$97,65), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar a arguição de prescrição; 

2. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

do débito em nome da parte requerente junto a parte requerida; b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (27/09/2016 - ID. 27727597) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; d) indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir o pedido de 

condenação em litigância de má-fé; Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 
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tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYENDERSON CHRISTIAM MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000880-91.2020.8.11.0001 REQUERENTE: 

KLEYENDERSON CHRISTIAM MORAES GONCALVES REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Resumo da controvérsia KLEYENDERSON CHRISTIAM MORAES 

GONÇALVES ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulado 

com indenização por danos morais em desfavor da empresa OI S.A. Em 

síntese, alegou desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida 

que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do 

restritivo, a declaração de inexistência do débito e a indenização do dano 

moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no 

ID. 29853321 e sustentou o exercício regular do direito, ausência do ato 

ilícito e de dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29650074 e a impugnação à contestação no ID. 29444708. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$400,04 (ID. 27962832). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 
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tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27962832, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Impõe ainda consignar que, embora a existência de 

outros restritivos posteriores (ID. 27962832), não afaste o dano moral, é 

inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar 

inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. [...] INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 2ª Tur. Rec., R.C. nº 71004295929, Rel.: 

Ketlin Carla Pasa Casagrande, DJU 18/10/2013). Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente quanto ao valor do restritivo (R$400,04), entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais). Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no 

rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do 

Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade 

de pessoa jurídica formular pedido contraposto no Juizado Especial 

Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios 

Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele 

Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO 

NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 

PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. 

INCABÍVEL. 1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de 

pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados 

(Enunciado nº 31 do FONAJE). [ . . . ]  (TJDF, ACJ nº 

0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme explanado em 

tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

indeferido. Dispositivo Pelo exposto, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte requerida a pagar 

a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (27/09/2016 - ID. 

27962832) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) 

determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; e d) indeferir o pedido contraposto. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 
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(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017611-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO CELULAR, (REQUERIDO)

NET Cuiabá (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017611-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ENEIDA 

ALVES COSTA REQUERIDO: CLARO CELULAR,, NET CUIABÁ Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ENEIDA ALVES COSTA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor da CLARO CELULAR e 

NET CUIABÁ. Em síntese, que é cliente da parte reclamada, e que ao 

adquirir plano combo de internet móvel e internet residencial, em seguida 

cancelou sem utilizar os serviços, mas a parte reclamada continuou 

cobrando por serviços nunca utilizados. Ao final, postulou a inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.28830939 em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela ausência 

de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.28517018 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28959907. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Serviço não utilizado. A cobrança sem a prestação 

de serviço ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja 

vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em 

detrimento do consumidor, conforme preconiza o artigos 39, V, do CDC: 

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V - exigir 

do consumidor vantagem manifestamente excessiva; A cobrança de 

pacotes de internet, sem que estes serviços estejam sendo utilizados pelo 

consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a equidade, 

pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, mas não lhe 

retribui beneficio algum. Em situação de similitude, a jurisprudência já se 

manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - 

INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - 

INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - 

RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ausência de qualquer 

movimentação da conta corrente por parte do seu titular em lapso temporal 

considerável, é suficiente para afastar a incidência de encargos 

contratuais não utilizados e pactuados. (TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/09/2003, Data da publicação no DJE 23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. 

LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. Deveria o autor 

declinar as ligações que entendia por indevidas na fatura que gerou a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não 

ocorreu. Ausente comprovação da não realização das ligações cuja 

cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de prova em 

contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 

Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte 

reclamada vem cobrando dívida sobre plano supostamente contratado de 

7GB como se observa na fatura juntada pela reclamante, ID.26349665, 

Portanto a reclamada sem qualquer contraprestação visto que não 

demonstra que os serviços foram utilizados ou contratados pela 

reclamante este não foi utilizado neste período. Por isso, há conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 
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REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de serviços de telefonia é suficiente para 

a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor proporcional que veio na fatura com 

vencimento no mês 12/2019 ID.28282137(R$29,00), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$2.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (11/11/2019, ID.26008715) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) determinar que a 

empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas 

impugnadas, com base no plano contratado pela reclamante anterior ao 

contrato impugnado, (b) emita novas faturas com vencimento em 45 dias a 

partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de 

interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020142-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020142-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAMBUKIRA 

MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., CLARO S.A. Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A e CLARO 

SA. Em síntese, alegou que após equivocadamente fazer portabilidade da 

primeira requerida para a segunda requerida teve seu nome inscritos nos 

órgãos de proteção ao crédito por incidência de multa de fidelização. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a primeira 

reclamada apresentou contestação no ID. 29290632, arguiu a ausência de 

relação de consumo e contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou a legitimidade da dívida e ausência de ato ilícito. Ao 

final requereu a improcedência dos pedidos. A segunda reclamada 

apresentou contestação no ID.29221052, arguiu a ilegitimidade ativa e a 

legalidade do serviço de portabilidade. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.29290238 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.29518728. Ilegitimidade ativa. A indicação na petição inicial das partes, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para 

sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 

do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Cláusula de fidelização. A cláusula de fidelidade 

consiste num pacto acessório em que o fornecedor do produto ou serviço 

subsidia o preço de determinado equipamento, ou parte dele, beneficiando 

nitidamente o consumidor. Por outro lado, o consumidor se comprometa em 

utilizar seus serviços por tempo determinada, pena de multa por rescisão 

contratual. Com base neste pacto bilateral, o notório que a multa está 

condicionada diretamente ao benefício proporcionado ao consumidor. Em 

outras palavras, se não há benefício, não há que se falar em multa. Neste 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 

CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência 

firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de 

fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o 

assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um 

retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg no 

REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira 

Turma, julgado em 14.8.2012, DJe de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2009.3. (...). (STJ 

AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013) Ademais, 

diante do princípio da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do 

Código Civil), se o equipamento subsidiado, ou o serviço a ser prestado, 

apresentar vício que neutralize o benefício prometido ao consumidor, este 

fica também desonerado da multa rescisória. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURADO – DECADÊNCIA – MATÉRIA 

PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA – MULTA CONTRATUAL – 

CLÁUSULA DE FIDELIDADE – AFASTADA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta informação prévia da acerca da 

ausência de suporte técnico suficiente para atender o consumidor e 

possibilitar o uso do serviço contratado com a operadora configura defeito 

na prestação do serviço e é causa suficiente para a rescisão do contrato. 

A multa por rescisão contratual decorrente de cláusula de fidelidade, por 

si só, não é abusiva. Porém, não há que se falar em cobrança de multa 

quando a rescisão foi causada por ato ilícito praticado pela empresa 

operadora de serviços de telefonia. Deve ser mantido o quantum 

indenizatório arbitrado a título de dano moral quando fixado segundo as 

limitações das balizas impostas pelo princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT Ap, 62338/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/05/2012, Data da 

publicação no Neste contexto, em exame do contrato juntado nos autos 

pela primeira reclamada (ID.29290636, fl. 4, cláusulas 2,3 e 4, em negrito), 

nota-se que a cláusula de multa foi celebrada de forma clara e em 

destaque, pois estabeleceu expressamente que em caso de cancelamento 

antes de 24 meses exclusivamente pela reclamante esta deveria pagar 

pelo número de meses restantes. Portanto, diante do exposto e 

considerando que a parte reclamante recebeu inúmeros benefícios, como 

o próprio contrato que obriga fidelização demonstra e ainda não 

comprovou nenhum defeito no serviço prestado, nota-se que não há 

conduta ilícita praticada pela parte reclamada e nem razões jurídicas que 

justifique a nulidade da referida cláusula, pois conforme áudio 

apresentado pela segunda reclamada, ID.29221063 e seguintes, a 

reclamante tinha ciência do cancelamento e inclusive apontou as linhas a 

serem portadas. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1055565-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 224 de 526



MARCIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROBERTO LOPES FILHO OAB - MT25054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1055565-59.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia MARCIO MARTINS ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados 

pela parte reclamada, e que foi indevidamente cobrada por faturas 

emitidas a título de recuperação de consumo, no valor total de R$2.277,66. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, em razão do não pagamento do mencionado débito. 

A antecipação de tutela não foi concedida, ID 26582000. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29038203 e 

preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de instrução 

acostada no ID 28791317 e impugnação no ID 29306402. Incompetência 

em razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 
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Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (junho/2019) visa recuperar o consumo no valor total de 

R$423,90 e R$1.853,76 (ID 29038204 – folhas 06). Contudo, a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico 

de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o 

documento juntado no ID 29038205 foi elaborado unilateralmente pela 

própria concessionária, e, além disso, incompreensível e sem evidências 

de irregularidade, já que se trata de simples fotos sem qualquer conteúdo 

explicativo. Com base nestes apontamentos, constata-se que 

efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que 

já induz a irregularidade na cobrança. Vale lembrar que, no presente caso, 

o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve 

ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos 

(art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições 

técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo 

cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 226 de 526



serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 26582000, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório; b) determinar que 

a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da 

fatura de recuperação de consumo com vencimento em junho/2019 

(R$423,90 e R$1.853,76) da UC. 6/353052-4, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e d) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação 29/11/2019, ID 26650132) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000073-71.2020.8.11.0001 INTERESSADO: 

ALEXSANDRO ALMEIDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ALEXSANDRO ALMEIDA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais em 

desfavor da empresa OI BRASILTELECOM. Em síntese, alegou 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29403325, onde 

sustentou o exercício regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano 

moral. Ao final, formulou pedido contraposto e postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29393166 e a impugnação à contestação no ID. 29824699. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 
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autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$588,95 (ID. 27776610). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27776610, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$588,95), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 
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1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

proponho: 1. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte requerente junto a parte 

requerida; b) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (05/09/2019 - ID. 27776610) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; e d) indeferir o pedido de condenação em litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DOS SANTOS SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001034-12.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELIELSON 

DOS SANTOS SOBRAL REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). ELIELSON DOS SANTOS SOBRAL 

ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da OI S.A. Em síntese, alegou 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29923428, onde 

requereu a retificação do polo passivo e arguiu a incompetência do 

Juizado Especial. No mérito, sustentou o exercício regular do direito, a 

ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou 

pedido contraposto, postulou pela improcedência do feito e pela 

condenação em litigância de má fé. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29744556 e a impugnação à contestação apresentada no 

ID. 30240938. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). 

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são causas cíveis de menor complexidade. 

Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua 

cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em 

regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª 

Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). 

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para 

processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova 

pericial, visto que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, 

diante da expressa impugnação da parte requerente quanto a Proposta de 

contratação de produto e serviço juntado no ID. 29923428, fls. 7/10, no 

caso, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a 

referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte requerente. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho a 

reconhecer a incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, 

consequentemente, julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014176-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014176-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IGOR PIRES 

FERNANDES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. IGOR PIRES 

FERNANDES ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Em síntese, alegou que sofreu um atraso de 13 

(treze) horas de desembarque final do voo contratado. Ao final, postulou a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais e materiais. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). A indicação na petição inicial, da 

parte reclamada, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material 

com a parte reclamante, é suficiente para sustentar a legitimidade das 

partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no 

c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) não coincidem com as partes desta demanda, 

já que as passagens aéreas foram adquiridas junto a empresa 

AeroMexico, conforme se constata no ID 25500984, mas a ação foi 

proposta em face de Gol Linhas Áreas S/A. Portanto, não sendo a parte 

reclamada legítima para figurar no polo passivo, acolhe-se a preliminar de 

ilegitimidade. Posto isso, proponho reconhecer de ofício a ilegitimidade 

passiva e, consequentemente, julgar extinto o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022434-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022434-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA MARIA 

MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANA MARIA MARTINS DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

BANCO BRADESCO. Em síntese, alega que é cliente da reclamada, e que 

de forma constrangedora foi impedida de sacar valores de seu benefício 

pois não havia realizado a prova de vida. Ao final, postulou a indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.29315014 em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela ausência de ato ilícito 

e inexistência do dever de indenizar Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.29368308 e impugnação à contestação apresentada no 

ID.29585756. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que foi impedida de sacar dinheiro do seu benefício mesmo portando todos 

os seus documentos pessoais, sendo o serviço bancário prestado de 

forma ineficiente pelo banco reclamado, que exigiu o cartão da conta. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte reclamante não demonstra que solicitou o serviço questionado, o 

que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples ticket com 

senha de atendimento. Constata-se ainda que o vídeo de suposta negativa 

da reclamada, juntado no ID.27851486, é insuficiente como prova das 

alegações, pois nele não se identifica quem são os interlocutores e nem o 

contexto da gravação. Desta forma, se não há sequer evidências de que 

a parte reclamante solicitou o serviço de saque sem cartão no caixa do 

banco reclamado, não há como presumir que este foi negado ou prestado 

de forma ineficiente e, consequentemente, não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da ação 

proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 
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presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020196-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020196-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISABELLE 

FRANCISCA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ISABELLE FRANCISCA DE SOUZA ajuizou ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em 

desfavor da empresa BANCO BRADESCARD S.A. Em síntese, alegou que 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29296762, onde 

arguiu as preliminares incompetência do Juizado Especial e inépcia da 

petição inicial. No mérito sustentou o exercício regular do direito, a 

existência de relação contratual, a ausência do ato ilícito e dano moral. Ao 

final, postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29031839 e não houve impugnação à 

contestação (ID. 29808370). PRELIMINAR Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova 

pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato foi 

efetivamente assinada pela parte requerente, visto que não houve 

impugnação da parte. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de 

ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se que a apresentação de comprovante de residência não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é necessário apenas que a inicial indique o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 

70057584260, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). Por 

isso, a preliminar deve ser afastada. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 
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para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado no ID. 

29296767, nota-se que a parte requerida apresentou o Termo de Adesão, 

supostamente assinado pela parte requerente. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, 

art. 373, inciso II), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em 

exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (CPC, art. 411, inciso III). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto 

no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do áudio não impugnado pela 

parte requerente. Por esta razão, é devida a incidência da multa por 

litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, a 

qual fixo em R$707,90 (setecentos e sete reais e noventa centavos), 

apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$10.112,91). Por fim, 

considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, o qual prevê que 

a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar com as custas e 

com os honorários do advogado, os quais também fixo em R$1.011,29 (um 

mil e onze reais e vinte nove centavos) apurado com base em 10% sobre 

a pretensão econômica da ação (R$10.112,91). DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 2. julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil; 3. condenar a parte requerente ao pagamento de R$707,90 

(setecentos e sete reais e noventa centavos), a título de indenização por 

litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; 

4. Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, 

condenar a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, como 

previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022269-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIKE WENDER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022269-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MIKE 

WENDER DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia MIKE 

WENDER DOS SANTOS ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulado com indenização por danos morais em desfavor da empresa OI 

S.A. Em síntese, alegou desconhecer o crédito reivindicado pela parte 

requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão 

do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a indenização do 

dano moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 29582140 e arguiu a prescrição. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto, postulou pela condenação em litigância 

de má fé e pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostado no ID. 29346763 e a impugnação à contestação no ID. 

29660973. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 232 de 526



Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória 

terá prazo prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil; ou 5 anos, se 

relação de consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido é o entendimento pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - 

DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO 

TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos 

a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do 

Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, 

AgInt no AREsp nº 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019, 

DJe 15/04/2019). RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o 

entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do 

julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando 

Gonçalves, DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo vintenário do 

CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do 

serviço. [...] (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio 

Bellizze, DJU 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018). No caso, 

tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo 

prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos. Portanto, 

considerando que a parte requerente tomou conhecimento do restritivo em 

27/01/2016 (ID. 27720984), nota-se que o lapso prescricional encerraria 

em 27/01/2021 e, consequentemente, esta ação não se encontra 

prescrita, visto que distribuída em 26/10/2019 (ID. 27720978), ou seja, 

antes o termo final da prescrição. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência 

de dívida É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de 

contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a 

existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, 

razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção 

ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de 

cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição 

desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova 

negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar 

a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da 

prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a 

determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$85,64 (ID. 27720984). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 233 de 526



CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27720984, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$85,64), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO Pelo exposto, 

proponho: 1. rejeitar a arguição de prescrição; 2. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

requerente junto a parte requerida; b) condenar a parte requerida a pagar 

a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (27/09/2016 - ID. 

27720984) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) 

determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; d) indeferir o pedido contraposto; Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019905-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019905-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ PAULO 

FERREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LUIZ PAULO FERREIRA 

DE ARRUDA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência 

de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que 

é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que esta vem 
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exigindo pagamento de débitos judicialmente declarados inexistentes para 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua residência. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada 

suspenda a cobrança dos débitos com vencimento em dezembro de 2018 

nos valores de R$ 270, 79 e R$ 282,82 e restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica. A antecipação de tutela foi concedida, ID 27076342. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

29207068 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de instrução acostada no ID 28933899 e impugnação no ID 

29321865. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Demora na realização de serviço público. Em se tratando 

de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC. Por esta razão, a concessionária deve 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica de Unidade Consumidora 

localizada na área urbano em 24 horas (art. 176, inciso I, da Resolução 

Normativa 414/2010 da Aneel). No caso dos autos a parte reclamante 

sustentou que o serviço de fornecimento de energia elétrica foi prestado 

de forma ineficiente pela parte reclamada, pois mesmo após quitar a fatura 

inadimplente que deu azo a suspensão dos serviços a promovida passou 

a exigir o pagamento de débitos já declarados inexistentes por sentença 

judicial. Em análise dos autos, observa-se que os débitos com vencimento 

em dezembro de 2018 nos valores de R$ 270, 79 e R$ 282,82 da UC 

6/1319343-8 foram declarados inexistentes no processo judicial de 

número 8031708-82.2019.811.0001 (ID 27069125). De modo que após o 

pagamento da fatura com vencimento em a promovida deveria ter 

restabelecido o fornecimento de energia em até 24 horas após o 

pagamento efetuado em 05/12/2019 (ID 27069117), mas não o fez, pois 

segundo os protocolos 6194964 e 61993511 nota-se que o serviço de 

ligação foi solicitado em no mesmo dia do pagamento em 05/12/2019, 

contudo segundo a atendente Maielen os débitos de dezembro/2018 

deveriam ser quitados para que os serviços fossem restabelecidos. 

Embora os protocolos de atendimento em call center, em regra, não seja 

considerada prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no 

caso em exame, considero-o como prova válida, visto que, além de 

verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do 

prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE 

TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o direito e solicitou 

detalhamento da conta de telefone pelo call center, informando o número 

de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da documentação na 

resposta à ação pela operadora de telefonia, e não houve contestação 

quanto existência desse este pedido via call center, ou mesmo juntada da 

respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, 

não se configurando hipótese de ausência de justa causa para o 

ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, também, a condenação da 

demandada nos ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da 

causalidade. Os honorários arbitrados na sentença devem ser reduzidos, 

porque excessivos, considerando-se, especialmente, o lugar de 

prestação do serviço a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - 

AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de 

Julgamento: 12/09/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/09/2012) Portanto, diante da ausência da gravação 

correspondente ao protocolo informado nos autos, presume-se que 

efetivamente foi solicitado o serviço e que este somente foi prestado após 

o prazo normativo caracterizando conduta ilícita. Dano moral. Em virtude 

da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Em exame do 

caso concreto, nota-se que a demora no restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 27076342, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório; e b) condenar a 

parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 
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(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

09/12/2019, ID 27231326) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012717-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012717-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EVERALDO 

FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014054-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERYSLAINE CRISTINA AHY RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014054-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERYSLAINE 

CRISTINA AHY RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010171-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUCILENE SOARES SEGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010171-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE 

LUCILENE SOARES SEGATO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado 

em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o 

crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando 

que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017595-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY KELLY MAGALHAES DA COSTA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017595-48.2019.8.11.0001 INTERESSADO: GLEICY 

KELLY MAGALHAES DA COSTA CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia GLEICY KELLY MAGALHAES DA COSTA CAMPOS ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese 
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alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 28690965 e preliminarmente arguiu a ausência de 

interesse de agir e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 28489587 e impugnação ID 

28837767. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28489587), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$406,69 (ID 26346014). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas (ID 28690966), as quais não têm o condão probatório, pois 

se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 
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ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26346014 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 238 de 526



indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26346014), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$406,69), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$406,69 (quatrocentos e seis reais e sessenta 

e nove centavos) referente ao contrato 0000899987474461; b) determinar 

que o Gestor Judiciário providencie a comunicação de exclusão do 

restritivo de crédito impugnado pela parte reclamante, via SERASAJUD e, 

caso o restritivo tenha sido realizado por outra instituição de proteção ao 

crédito, intime-se a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), 

providenciar a exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (31/12/2017, ID 26346014) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 
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40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011812-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: THAYANE 

DOS SANTOS GOMES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012447-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAFAEL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012447-56.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GILBERTO 

RAFAEL PEREIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado 

em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o 

crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando 

que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021816-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021816-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZALDO 

BARBOSA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ELIZALDO 

BARBOSA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de 

ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Em síntese, alegou 

que a parte reclamada negativou seu nome por supostas mensalidades 

não pagas ocorre que a parte reclamante é beneficiada pelo FIES que 

financia 100% de sua faculdade, assim a dívida reivindicada seria ilegítima. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID. 29338091 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

legitimidade da dívida e ausência de ato ilícito. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29220788, não houve impugnação à 

contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Respaldo contratual da cobrança. Qualquer 

modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da 

Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes. Vale 

destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites 

da lei e da função social dos contratos. Neste sentido: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO 

NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME 

DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE 

JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a autonomia da 

vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da 

função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos 

mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de 

"cláusula constituti" em escritura de dação em pagamento com previsão de 

retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 

05/10/2009) Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes 

devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a 

função social do contrato. Em exame do conjunto fático probatório, 

constata-se que a parte reclamada não apresentou o contrato celebrado 

com a reclamante, tornando-se indevida a cobrança formulada por 

ausência de previsão contratual. Neste contexto, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, impõe consignar que o consumidor tem direito à 

“facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. Diante disso e considerando que a 

empresa reclamada possui plenas condições de comprovar o teor 

pactuado, tenho-a como verossímil as alegações da parte reclamante 

diante da ausência de prova em sentido contrário. Além da 

verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente 

para comprovar o real teor pactuado, pois, na prática, muitas vezes a 

cópia do contrato não é fornecido ao consumidor. Pela ausência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 240 de 526



concluindo-se que efetivamente houve cobrança sem amparo contratual, 

em desrespeito a autonomia da vontade. Portanto, considerando que a 

parte promovida não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor 

proposto é indevida e a conduta é considerada ilícita. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.27654935, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante 

a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, 

devendo a secretaria providenciar a comunicação para exclusão, por meio 

do SERASAJUD; d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID.27657396, remetendo eventual discussão quanto ao seu 

eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do princípio do contraditório; Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 
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1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016962-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA XAVIER DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

PROJETO DE SENTENÇA Autos 1016962-37.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUZIA XAVIER DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia LUZIA XAVIER DE JESUS ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada está lançando em suas faturas de energia elétrica valores 

acima do consumo de fato, o que ocasionou cobranças indevidas por 

serviços não utilizados. Ao final, postulou a readequação das faturas de 

consumo, declaração de inexistência de dívida. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID 28673205 e arguiu a 

preliminar de incompetência e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a cobrança é devida 

em razão de serviços utilizados e, além disso, fraudes nas instalações da 

autora. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28314347 e 

ausência da impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28314347), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar se a rubrica 

constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte reclamante, 

visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico 

extrajudicial a ser apresentado pela parte reclamada (artigo 115, § 8º, da 

Resolução Normativa 414/2010 da Aneel). No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 
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Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (março e novembro/2019), nos valores de 

R$3.912,11, R$886,50 e R$946,80 registraram consumo de Kwh zerado 

(ID 26182746). Por outro lado, apesar da requerente solicitar a revisão das 

faturas acima mencionadas, a concessionaria em contestação, informa 

que as faturas se referem a recuperação de consumo com base em 

irregularidades encontradas no medido da unidade consumidora da autora. 

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com 

certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID 

28673207 e 28673208 foi elaborado unilateralmente pela própria 

concessionária, e, além disso, incompreensível e sem evidências de 

irregularidade, já que se trata de simples conteúdo explicativo. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte 

promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em 

discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Com relação as faturas relativas a Recuperação de Consumo, com 

valores de R$967,44, R$4.798,61 e R$299,23 (ID 26182744), com base no 

conjunta fático probatório disponível nos autos, observa-se que a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

legitimidade da Recuperação de Consumo, pois não apresentou laudo 

técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o 

documento juntado no ID 28673207 e 28673208 foi elaborado 

unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Por fim, ressalta-se que a concessionaria de energia elétrica esclareceu 

em contestação (ID 28673205, pág. 05 e 06) que as faturas nos valores 

de R$3.912,11, R$886,50 e R$946,80 referem-se os valores lançados nas 

cartas de recuperação de consumo enviadas ao autor de R$967,44, 

R$4.798,61 e R$299,23. Suspensão de energia elétrica. As 

concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o preconiza 

artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3o Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no 

Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, assim 

caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de 

unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, 

bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou 

de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de ordem 

técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 

inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade. 

Em análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto a 

cobranças das faturas de recuperação de consumo, visto que a parte 

reclamante alega que não cometeu qualquer ilícito. Entretanto, de acordo 

com o histórico de contas apresentado em inicial (ID 26182746), existem 

várias outras faturas em aberto pendentes de pagamento, o que 

certamente poderia ocasionar a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica. Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao devedor, 

podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar 

entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Com base 

no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há 

qualquer prova da quitação. Embora se deva proporcionar ao consumidor 

a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no 

presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto 

porque o consumidor não é hipossuficiente para comprovar a quitação, 

mas ao contrário, cabe a ele a prova do pagamento. Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a 

cobrança é legitima e não enseja conduta ilícita. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida pela segunda reclamada 
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e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência dos 

débitos lançados das faturas de recuperação de consumo nos valores de 

R$3.912,11 e R$886,50, ambas com vencimento em 30/06/2019 e de 

R$946,80, com vencimento em 30/11/2019. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002554-07.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DIEGO 

CESAR FERNANDES CARVALHO REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 30160146. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 30032936 e impugnação à contestação apresentada no ID 

30486977. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 30159739 foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga ------------------------------------------------------

------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LERGINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002629-46.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

LERGINO XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOAO 

LERGINO XAVIER ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 30246954 e 

arguiu as preliminares de ausência de documento imprescindível. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 30040164 e não houve 

impugnação à contestação Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 
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mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 165,48 (ID 28338379). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas/relatórios (ID 30246955/ 30246956), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 
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documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28338379, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 165,48), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 
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em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar 

as preliminares arguidas e 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 165,48 (cento de sessenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo 

de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao 

SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria 

providenciar a comunicação para exclusão, por meio do SERASAJUD; c. 

condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d. indeferir o pedido contraposto; e e. indeferir o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017050-75.2019.8.11.0001
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LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017050-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS DAVID 

BASTOS PEIXOTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LUIS DAVID BASTOS 

PEIXOTO ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que 

é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que foi 

indevidamente cobrada por uma fatura emitida a título de recuperação de 

consumo, no valor de R$648,90. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão 

do não pagamento do mencionado débito. A antecipação de tutela não foi 

concedida, ID 27561650. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 28671517 e preliminarmente arguiu conexão 

e a incompetência do juizado especial e no mérito, sustentou a inexistência 

de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de instrução acostada no ID 28294747 e 

impugnação no ID 28899843. Conexão. Conforme preconiza o artigo 55 do 

CPC, consideram-se conexas quando duas ou mais ações tiverem em 

comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos 

poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles 

já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ). Havendo conexão, o 

apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois 

necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. Neste sentido: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. (...) 4. 

Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de conexão entre duas ações, a 

reunião dos feitos para decisão simultânea, prevista no art. 105 do CPC, é 

medida que se recomenda, com o escopo de se evitar a prolação de 

decisões conflitantes, mas sua inobservância, por si só, não é suficiente a 

ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos em momentos distintos. (...) 

(STJ REsp 1047825/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES 

INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA 

MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do 

CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a 

ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de 

fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de 

possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas 

identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios 

entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em 

detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar 

situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de 

partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por 

possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa 

forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. 

(STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Analisando os elementos desta 

ação com a ação paradigma (1014065-36.2019.811.0001), observa-se 
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que efetivamente há pedido em comum, visto que ambos os reclamantes 

requerem indenização por danos morais. Todavia, o simples fato das 

demandas em análise terem o mesmo pedido, não é suficiente para 

justificar o apensamento dos autos, visto que não passa pelo critério de 

conveniência deste juízo. Isto porque, se for reconhecido a prevenção de 

algum juízo para o processamento e julgamento de todas as ações que 

tenham o mesmo pedido, inviabilizaria o trâmite processual de todos eles, 

pois atualmente tramitam no Poder Judiciário milhares de ações com o 

mesmo pedido. Portanto, embora haja conexão, não há conveniência 

técnica para o apensamento dos autos, razão pela qual necessário 

afastar a preliminar arguida. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade 

do aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por 

laudo técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 
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Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (agosto/2019) visa recuperar o consumo no valor total 

de R$648,90 (ID 27094711). Contudo, a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão 

oficial competente, pois o documento juntado no ID 28671530 foi elaborado 

unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto 

que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a 

controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 
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Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 27561650, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório; b) determinar que 

a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da 

fatura de recuperação de consumo com vencimento em agosto/2019 

(R$648,90) da UC. 6/2110256-1, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e c) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação 19/12/2020, ID 27658674) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO OAB - PE33668 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015537-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

JOSE DE LIMA REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia MARIA JOSE DE LIMA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do COMPANHIA ENERGÉTICA DE 

PERNAMBUCO. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.27523211. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.27593420, e impugnação à contestação, ID.27582260. Valor da causa. 

Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados 

Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso 

III, e 319, incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais a 

critério do juízo e atribui ao valor da causa à quantia de R$ 134,25. 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor máximo 

geralmente estipulado pela Turma Recursal. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de 

provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 
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contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$134,25, ID.25787568. 

Com o objetivo de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso II, do CPC), a parte reclamada, na condição de concessionária de 

energia elétrica, juntou aos autos telas (ID.27523211) e alegou que a 

dívida negativada se refere ao fornecimento de energia elétrica no 

endereço da parte reclamante, declarado na petição inicial. Diante disso – 

e considerando ser fato notório que, em tempos passados, não havia 

formalização de contrato escrito para instalação de unidades 

consumidoras –, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia da fatura 

de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitada, especialmente 

daquela, referente ao mês objeto da negativação. No entanto, quanto ao 

documento juntado no ID.29579910, a parte reclamante não cumpriu 

integralmente a determinação judicial, pois a fatura juntada é de endereço 

diverso daquele informado na inicial, autorizando a conclusão de que as 

telas de ID. 27523211, embora unilaterais, são verídicas, legitimando a 

inclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Vale 

destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica serviço 

essencial, não há como cogitar que a residência da parte reclamante não 

o receba. Portanto, diante do contexto probatório dos autos, reconheço a 

higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança 

e a inexistência de conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamante 

ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por 

litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e 

b) condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Retifique-se, para todos os efeitos legais, o valor da causa para a quantia 

de R$10.000,00 (dez mil reais). Diante da improcedência do pleito inicial e 

da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002760-21.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANILZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ANILZA DE CAMPOS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do TAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 
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apresentou contestação no ID 30061394. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 30065328 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 30248888. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 1.303,90 (mil trezentos 

e três reais e noventa centavos) (ID 28375878). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas / telas de sistemas (ID 30061397), as quais não têm o 

condão probatório, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Cessão de crédito A simples 

comprovação da cessão de crédito entre o suposto credor originário e o 

cessionário, não é suficiente para comprovar a existência do crédito. Isto 

porque trata-se de documento sem qualquer reconhecimento do devedor 

quanto a existência da obrigação discutida. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. O prestador de serviços deve observar o Princípio da 

Autonomia da Vontade e da Função Social do Contrato para que os 

terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os efeitos de suas 

negociações. Havendo fraude na celebração de contratos, encontra-se 

caracterizado o ato ilícito. CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ORIGEM DO CRÉDITO CEDIDO. A simples comprovação de cessão de 

crédito por meio de documento elaborado entre cedente e cessionário, 

desacompanhada de documentos que demonstra a origem do crédito, não 

é suficiente para afastar a presunção de fraude. (...) RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

172577220118110001/2013, , Turma Recursal Única, Julgado em 

24/09/2013, Publicado no DJE 24/09/2013) Desta forma, a simples 

comprovação da cessão do crédito não interfere na prova da origem do 

crédito discutido. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem 

a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 
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produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28375878, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 28375878), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADaO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 
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caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 1.303,90), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$ 1.303,90 

(mil trezentos e três reais e noventa centavos); b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para exclusão, por meio do 

SERASAJUD; e c. condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a 

parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021172-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZINETE BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021172-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEUZINETE 

BRITO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). CLEUZINETE BRITO DE OLIVEIRA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29386079 e arguiu as preliminares de inépcia por ausência de 

documentos imprescindíveis. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou 

pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29134958 e impugnação à contestação apresentada no ID.29682246. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante 

(ID.29682246, fls.01), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no 

ID.29386075 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021101-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISA CRISTINA DE FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 254 de 526



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021101-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISA 

CRISTINA DE FRANCA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ISA 

CRISTINA DE FRANÇA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.29316550.e em seguida, arguiu 

preliminar de ausência de documentos imprescindíveis, adequação do 

valor da causa e prescrição. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos 

pedidos e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID.29129609, e impugnação à contestação, ID.29739178. Valor da 

causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos 

Juizados Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 

1º, inciso III, e 319, incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor 

econômico da pretensão formulada de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. 

DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. RAZOABILIDADE. 

REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor 

da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na 

demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo meramente 

declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da inexistência do 

proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à causa 

encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais a 

critério do juízo e atribui ao valor da causa à quantia de R$ 242,12. 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor máximo 

geralmente estipulado pela Turma Recursal. Inépcia da Inicial. Documentos 

Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato original não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi apresentado 

extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com todos os seus 

dados e valor do débito discutido. Esclarecendo ainda que a apresentação 

de comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A 

contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a 

prescrição começa a contar da data do conhecimento da violação do 

direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a 

ação poderia ter sido proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da 

Actio Nata, mesmo entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando de lesão 

sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna também 

sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio ao 

ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- 

O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato 

sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as 

parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento 

da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a 

entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 

7.- Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

13/03/2014) Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o 

direito à indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

19/12/2019 (ID. 27471875) e o prazo prescricional é de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 16/12/2019, 

ou seja, antes do prazo prescricional levantado pela reclamada. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 
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que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$242,12, ID.27471875. Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao documento 

juntado no ID.29316562, nota-se confissão da dívida, supostamente 

assinado pela parte reclamante, e ainda histórico de consumo ID.29316556 

com detalhamento de utilização dos serviços prestados pela reclamada. 

Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o 

extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que 

evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da 

empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia técnica para comprovar a autenticidade da assinatura da 

parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autentica a 

referida confissão diante da ausência de expressa e específica 

impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório 

dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada 

e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante 

(fraude), é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto 

aos documentos juntados, é possível apurar que a parte reclamante ainda 

deve a quantia de R$ 1.822,72, referente a inadimplência da parte 

reclamante. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) deferir pedido contraposto 

para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de 

R$ 1.822,72 (hum mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois 

centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do 

vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 

397, caput, do Código Civil). b) condenar a parte reclamante ao pagamento 

de: b.1. R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância 

de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; b.2. das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (hum mil 

reais), em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. 
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Retifique-se, para todos os efeitos legais, o valor da causa para a quantia 

de R$10.000,00 (dez mil reais). Diante da improcedência do pleito inicial e 

da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021110-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021110-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

CESAR DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia PAULO CESAR DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29084762. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29131592 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29402257. Valor da causa. 

Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados 

Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso 

III, e 319, incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por e atribui ao valor 

da causa à quantia de R$ 1.167,10. Portanto, não coincidindo o valor da 

causa com a pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do 

artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a 

quantia de R$10.000,00, valor máximo geralmente estipulado pela Turma 

Recursal. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez 

do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 1.014,33 e R$ 152,77 

(ID 29084770). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, mormente quanto aos áudios apresentados no ID 29084768, 

29084773 e contratos juntados no ID 29084769, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Proposta de Abertura de Conta, Termo de 

Contratação de Serviços, supostamente assinados pela parte reclamante, 

além dos extratos bancários e áudios de negociação. Ademais, não há 

nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido 

crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 
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legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia técnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autentica a referida 

rubrica, além das evidências de que a voz dos áudios de negociação seja 

da reclamante diante da ausência de expressa e específica impugnação 

(art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Prévia notificação Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao 

restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, 

pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por 

esta notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES 

CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM 

SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 

CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Litigância 

de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e z) das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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GRACIELE SEBASTIANA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020995-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRACIELE 

SEBASTIANA MACIEL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). GRACIELE SEBASTIANA MACIEL DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.29375005 e arguiu as preliminares de 

inépcia por ausência de documentos imprescindíveis, incompetência e 

prescrição. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29133540 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.30359810. Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 
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de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID. 

30359810, fls.01), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante na confissão de dívida juntado no 

ID.29375029 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018978-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA 

GRANCE VILLA MAYOR REQUERIDO: BANCO CSF S.A., CARDIF DO 

BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANA PAULA GRANCE 

VILLA MAYOR ajuizou reclamação com pedido indenizatório por repetição 

de indébito e por danos morais em desfavor de BANCO CSF S.A – CARDIF 

DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A. Em síntese alegou que possui um 

cartão de crédito junto ao Banco Corré Nº 543882******1929, e no ano de 

2016 adquiriu o cartão atacadão em uma das lojas da empresa 

ATACADÃO, onde é cliente há mais de 10 anos, e ao realizar o cadastro 

para adquirir o cartão forneceu diversos documentos. Asseverou que 

analisando as faturas observou a cobrança de várias taxas por serviços 

não contratados, sobretudo de um denominado Seguro Sorte Grande 

Atacadão. Ao final pugnou pela devolução dos valores pagos em dobro e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 28753657 e preliminarmente arguiu a 

ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral, ante a devida contratação dos serviços e taxas. 

Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

instrução acostada no ID 28801686 e impugnação no ID 29011460. 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual, serviço de cartão de 

crédito) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Respaldo contratual 

da cobrança. Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio 

da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser 

concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos 

pactuantes. Vale destacar que a liberalidade contratual deve logicamente 

respeitar os limites da lei e da função social dos contratos. Neste sentido: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO 

NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME 

DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE 

JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a autonomia da 

vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da 

função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos 

mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de 

"cláusula constituti" em escritura de dação em pagamento com previsão de 

retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 

05/10/2009) Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes 

devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a 

função social do contrato. Em exame do conjunto fático probatório, 

constata-se que ao parte reclamada não apresenta o contrato celebrado 
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com a reclamante, impossibilitando a certificação se a cobrança possui 

respaldo contratual. Neste contexto, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do 

CDC, impõe consignar que o consumidor tem direito à “facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”. Diante disso e considerando que a empresa reclamada 

possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho-a como 

verossímil as alegações da parte reclamante diante da ausência de prova 

em sentido contrário. Além da verossimilhança, entendo que o consumidor 

é também hipossuficiente para comprovar o real teor pactuado, pois, na 

prática, muitas vezes a cópia do contrato não é fornecido ao consumidor. 

Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que efetivamente houve cobrança sem 

amparo contratual, em desrespeito a autonomia da vontade. Portanto, 

considerando que a cobrança é indevida e que se encontra caracterizada 

a conduta ilícita. Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 

do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento a maior 

no importe de R$94,50 e R$191,10 conforme comprovante de ID 26660439 

a 26660401. Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido 

poderia ter sido plenamente constatado e devolvido voluntariamente, 

contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o equívoco no seu 

procedimento, levando a presunção de sua má-fé justificando a repetição 

de indébito de forma dobrada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 26660439 a 26660401, pode-se afirmar que o pagamento de conta 

cobrada indevidamente, no valor de R$94,50 e R$191,10, sem o 

correspondente reembolso é suficiente para presumir a existência de 

dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor 

significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 
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reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de : a) R$ 571,20 

(quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos) a título de repetição de 

indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (17/09/2018, ID 26660439 a 26660401), cf. Súmula 43 do 

STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação; e b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação 13/01/2020, ID 27968612) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019213-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MARTINS DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019213-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAURO 

MARTINS DE ARRUDA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia LAURO MARTINS DE ARRUDA JUNIOR 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do VIVO S.A. 

Em síntese, alegou que a parte reclamada não restabeleceu os serviços 

de telefonia e internet após a quitação do débito que ocasionou falha na 

prestação de serviço. Ao final, postulou a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 10 e arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer 

ilícito considerando que agiu dentro dos limites de contrato. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28828754 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29294945. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28828754), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte recorrente. Suspensão do fornecimento de telefonia. As 

concessionárias de telefonia estão autorizadas a suspenderem seus 

serviços em caso de inadimplência tanto em caso de telefonia pós-paga, 

quanto na hipótese de de crédito pré-pago com vigência vencida. Nos 

termos dos artigos 90, 92 e 97 da Resolução 632/2014 da Anatel, com 15 

dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos 

pré-pago, a concessionária fica autorizada sucessivamente: (a) 

suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender 

totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato 

após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, 

na perda do número telefônico. Em análise do caso concreto, nota-se que 

foi respeitado o intervalo necessário para a rescisão contratual, pois entre 

o inadimplemento e a efetiva rescisão contratual (23/09/2019) decorreram 

mais de 75 dias. Ademais, não consta no acordo celebrado (ID 26720739), 

qualquer informação quanto ao restabelecimento dos serviços de telefonia 

e internet condicionado ao pagamento, se tratando tão somente sobre o 

débito em aberto. Por isso, não há conduta ilícita caracterizada. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95; Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018448-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018448-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDA 

PEDRO DA SILVA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia APARECIDA PEDRO DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS LTDA. Em síntese, alegou que a parte reclamada 

realizou a venda de produto defeituoso que ocasionou falha na prestação 

de serviços. Ao final, postulou indenização por danos morais e materiais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

28776310, e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer ilícito 

considerando que agiu dentro da legalidade e pontualidade. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28670216 e ausência de 

impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

28670216), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Vício do produto. Os produtos devem ser comercializados em 

perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade, 

tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu 

valor mercadológico. Esta é a exegese dos artigos 6º, inciso I, 8º, 

parágrafo único, 10, e 18, §§ 1º e 2º, todos do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO 

COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO MINORADO. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS. 

Apelação Cível Nº 70065310120, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 27/08/2015, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015) CONSUMIDOR. VÍCIO DO 

PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS 

MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1. Vício do produto 

caracterizado. Cabimento da devolução do preço pago, a teor do disposto 

no art. 18, § 1º, inc. II, do CDC. 2.- Impossibilidade de conhecimento de 

documentos acostados na fase recursal. Negado provimento ao recurso. 

(Recurso Cível Nº 71002614253, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 04/05/2011) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002614253 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de 

Julgamento: 04/05/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2011) As partes celebraram 

contrato de compra e venda de uma lava roupa automática (ID 26538118) 

e a parte reclamante sustenta a lavadora adquirida não segurava a água 

em seu compartimento de lavagem. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que há evidências de que o vício 

apresentado na lavadora não foi resolvido, pois a parte reclamante 

apresentou informou o recolhimento do produto pela reclamada sinalizando 

o defeito, mas a parte reclamada não apresentou o correspondente laudo 

técnico do defeito do produto. A reclamação apresentada junto ao órgão 

de defesa do consumidor PROCON apresentado pela parte reclamante (ID 

26538121) é indício suficiente para evidenciar os fatos constitutivos de 

seu direito, cabendo a parte reclamada o ônus de apresentar o laudo 

técnico de sua assistência técnica. Todavia, nenhum laudo técnico foi 

juntado pela parte reclamada, levando a presunção de que o vício não foi 

sanado. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, 

decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no 

caso a parte reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que 

este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que o vício de produto (lavadora) não reparado pela assistência 

técnica é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade 

objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão 

de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de 

utensílio doméstico de primeira necessidade, situação em que dimensiona 

o transtorno suportado pelo consumidor. Portanto, diante do 

indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral. Dano material O 

dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo 

de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não 

compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais 

podem ser sub classificados em danos emergentes (o que efetivamente 

se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de 

lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter 

suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em 

decorrência da compra o produto e a sua não utilização, no valor de 
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R$999,00. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no 

valor de R$999,00 (ID 26538118), fazendo a parte reclamante jus à 

indenização pelos danos materiais. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do bem danificado (R$999,00), entendo como razoável e suficiente 

para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (04/12/2019, ID 

27334162) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); b) condenar a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais) a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do efetivo prejuízo (12/09/2019, ID 26538118), cf. Súmula 43 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação; e c) condicionar o pagamento do dano material à 

entrega da lavadora defeituosa (ID 26538118) à empresa reclamada, 

sendo de responsabilidade da parte reclamante a devolução do produto, 

mediante recibo (ou termo de entrega com duas testemunhas devidamente 

identificadas), já que se trata de volume de pequeno porte e de fácil 

transporte. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013577-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BATISTA DE AMORIM HANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013577-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GRAZIELE 

BATISTA DE AMORIM HANCHET REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia GRAZIELE 

BATISTA DE AMORIM ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

SA. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.27285519 e arguiu as preliminares de 

ausência de documento imprescindível e prescrição. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

litigância de má-fé e pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.26925856, e impugnação à contestação, ID.27580541. 

Inépcia da inicial. Ausência de documentos imprescindíveis. Nos termos 

330 do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si.”. Em se tratando de ação de competência dos 

Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de 

defesa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA 

AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da 

oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a 

reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, 

mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de 

prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as 

alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013). 

Examinando a petição inicial, nota-se que esta possui causa de pedir com 

narrativa compreensível dos fatos e pedidos determinados e compatíveis 
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entre si. Destaca-se que a petição inicial foi devidamente compreendida 

pela defesa, proporcionando a parte contrária condições de defesa, e ao 

juízo o julgamento de mérito da demanda. Examinando o documento, 

considerado pela parte reclamada como imprescindível, nota-se que a 

apresentação de extrato original não é imprescindível para o ajuizamento 

da ação, visto que foi apresentado extrato com a inscrição do nome da 

parte reclamante com todos os seus dados e valor do débito discutido. Por 

isso, a preliminar deve ser afastada. Prejudicial de mérito. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. A 

contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio do Actio Nata, a 

prescrição começa a contar da data do conhecimento da violação do 

direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a 

ação poderia ter sido proposta. Quanto à aplicabilidade do Princípio da 

Actio Nata, mesmo entendimento é o difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito 

de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a 

pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do 

art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe consignar que se tratando de lesão 

sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição se torna também 

sucessivo, contudo a prescrição alcança somente o quinquênio ao 

ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- 

O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato 

sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as 

parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento 

da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a 

entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 

7.- Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

13/03/2014) Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o 

direito à indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

10/10/2019 (ID. 25375324) e o prazo prescricional é de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição trienal, pois a presente ação foi ajuizada em 

24/10/2019, ou seja, antes do prazo prescricional quinquenal levantado 

pela reclamada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$173,77, ID.25375324. 

Com o objetivo de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso II, do CPC), a parte reclamada, na condição de concessionária de 

energia elétrica, juntou aos autos extratos e telas (ID.27285519) e alegou 

que a dívida negativada se refere ao fornecimento de energia elétrica no 

endereço da parte reclamante, declarado na petição inicial. Diante disso – 

e considerando ser fato notório que, em tempos passados, não havia 

formalização de contrato escrito para instalação de unidades 

consumidoras –, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia da fatura 

de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitada, especialmente 

daquela, referente ao mês objeto da negativação. No entanto, quanto ao 

documento juntado no ID.29480510, a parte reclamante não cumpriu 

integralmente a determinação judicial, autorizando a conclusão de que as 

telas de ID.27285519, embora unilaterais, são verídicas, legitimando a 

inclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Vale 

destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica serviço 

essencial, não há como cogitar que a residência da parte reclamante não 

o receba. Portanto, diante do contexto probatório dos autos, reconheço a 

higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança 

e a inexistência de conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte 

reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se 

ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é 

admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR 

PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO 

FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 264 de 526



pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto aos documentos juntados, é 

possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de 

R$1.605,83, referente a inadimplência da parte reclamante. Por esta razão, 

o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, apurado 

com base em 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$10.000,00). 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, e: a) deferir pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ R$1.605,83 (hum mil 

seiscentos e cinco reais e oitenta e três centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil); b) condenar a parte reclamante ao pagamento: b.1. de 

R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e b.2. das 

custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor 

da condenação, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do 

pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo 

e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015638-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015638-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUDCESAR 

VIEIRA DE ASSIS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia LUDCESAR FERREIRA DE ASSIS 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Em síntese, que realizou matricula no curso de Direito 

da reclamada, no entanto solicitou o cancelamento de sua matricula e 

pediu reembolso da taxa de matricula. Aduz ainda que ficou vários dias 

solicitando a devolução do seu dinheiro inclusive através do Procon sem 

solução. Ao final, postulou a restituição dos valores pagos no ato da 

matricula e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.28202584 em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela ausência 

de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.27589122 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28443953. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Extinção do contrato. A extinção regular dos 

contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou 

ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o 

contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por 

variados motivos: resolução, resilição e rescisão. A resolução ocorre 

quando as obrigações não são executadas ou executadas com defeitos. 
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A parte lesada pelo descumprimento da obrigação pode pedir a extinção 

do contrato ou exigir o seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). Já a 

resilição se materializa pela vontade das partes, de forma bilateral ou 

unilateral. A resilição bilateral ocorre por meio do distrato (art. 472 do 

Código Civil) e a unilateral pela denúncia (notificação) a qual ocorre 

geralmente em contratos por tempo indeterminado, de execução 

continuada, ou quando não tiver iniciado os atos de execução (art. 473 do 

Código Civil). O direito de resilir é potestativo e não precisa ser 

fundamentado. Por último, a rescisão que é a ruptura do contrato em caso 

de lesão quando não for possível restaurar o equilíbrio contratual se 

equivalendo às hipóteses de anulação. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante postula a 

resilição do contrato a partir de sua denúncia (notificação realizada em 

19/06/2018, cf. ID.25808810). Desta forma, diante da expressa notificação 

e considerando que se trata de contrato de pacto continuado, para todos 

os efeitos legais, o contrato encontra-se resilido desde 19/16/2018. Por 

fim, nota-se que não foi demonstrado que a cláusula penal foi pactuada, 

razão pela qual, a retenção de qualquer valor a título de multa caracteriza 

conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa 

quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, 

visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o 

seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de 

despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a 

depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da 

cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos 

rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe 

sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS Apelação Cível Nº 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A 

autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não 

logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são 

verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, 

buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição 

de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a 

insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de 

reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade 

agravada. 4. Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 10090768220168260224 

SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de 

Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no 

documento juntado no ID. 25808527, pode-se afirmar que que o valor 

despendido de R$ 199,00, sem o correspondente reembolso é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto 

que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$2.000,00. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência da não devolução da taxa de matricula 

após cancelamento, no valor R$199,00 e requer restituição. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado conforme ID.25808527. Por 

todo o exposto e calculando os gastos efetivamente comprovados, a parte 

reclamante deve ser reparada pelo dano material com a quantia de R$ 

199,00 (cento e noventa e nove reais). Dispositivo. Posto isso, proponho 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar à 

parte reclamante a quantia de: a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (11/11/2019, ID.26008715) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); e b) R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 
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demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021128-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HONORATO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021128-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RICARDO 

HONORATO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RICARDO 

HONORATO FERREIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.2937495446.e em seguida, arguiu preliminar 

de ausência de documento imprescindível e conexão. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência dos pedidos e pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.27593420, e impugnação à contestação, 

ID.27582260. Inépcia da inicial. Ausência de documento imprescindível. 

Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a petição inicial quando: I - 

lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. ” Em se tratando de ação de competência 

dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o 

menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser 

formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), 

permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados 

para causas até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base 

nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas 

perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, 

apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de 

defesa. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA 

AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da 

oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a 

reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, 

mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de 

prejuízo para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as 

alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013). A parte 

reclamada em sua defesa alega que a petição inicial seria inepta por 

ausência de documento imprescindível para interposição da ação, 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos ID. 

27477537, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte, evidencia a inscrição, e apresenta os 

dados pessoais da parte reclamada, valor do débito e a data da inserção. 

Por isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada. Conexão. 

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, consideram-se conexas quando 

duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, 

ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento 

simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 

do STJ). Havendo conexão, o apensamento dos processos não é 

automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que 

deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes 

em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. Neste 

sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. (...) 4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de 

conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão simultânea, 

prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com o escopo 

de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua inobservância, 

por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos 

em momentos distintos. (...) (STJ REsp 1047825/PE, Rel. Ministro VASCO 

DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA 

MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do 

CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a 

ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de 

fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de 

possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas 

identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios 

entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em 

detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar 
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situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de 

partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por 

possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa 

forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. 

(STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Analisando os elementos desta 

ação com a ação paradigma, observa-se que efetivamente há causa de 

pedir em comum, visto que em ambas o reclamante alega que desconhece 

a dívida incluída nos institutos de proteção ao crédito. Todavia, o simples 

fato das demandas em análise terem a mesma causa de pedir, não é 

suficiente para justificar o apensamento dos autos, visto que não passa 

pelo critério de conveniência deste juízo. Isto porque, se for reconhecido a 

prevenção de algum juízo para o processamento e julgamento de todas as 

ações que tenham o pedido, inviabilizaria o trâmite processual de todos 

eles, pois atualmente tramitam no Poder Judiciário milhares de ações com a 

mesma causa de pedir. Portanto, embora haja conexão, não há 

conveniência técnica para o apensamento dos autos, razão pela qual 

necessário afastar Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$24,46, ID.27477537. 

Com o objetivo de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso II, do CPC), a parte reclamada, na condição de concessionária de 

energia elétrica, juntou aos autos histórico de contas e telas de cadastro 

(ID.29375448 e ID.29580778) e alegou que a dívida negativada se refere 

ao fornecimento de energia elétrica no endereço da parte reclamante, 

declarado na petição inicial. Diante disso – e considerando ser fato notório 

que, em tempos passados, não havia formalização de contrato escrito 

para instalação de unidades consumidoras –, foi oportunizado à parte 

reclamante juntar cópia das faturas de energia elétrica de seu endereço, 

devidamente quitadas, especialmente daquela, referente ao mês objeto da 

negativação, ID.27521469. No entanto, a parte reclamante não cumpriu a 

determinação judicial, autorizando a conclusão de que histórico de contas 

e telas de cadastro (ID.29375448 e ID.29580778), embora unilaterais, são 

verídicas, legitimando a inclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante. Vale destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica 

serviço essencial, não há como cogitar que a residência da parte 

reclamante não o receba. Portanto, diante do contexto probatório dos 

autos, reconheço a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a 

legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita. Assim sendo, 

não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante 

(fraude), é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto 

aos documentos juntados, é possível apurar que a parte reclamante ainda 

deve a quantia de R$84,05, referente a inadimplência da parte reclamante. 

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de 

má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 
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dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) deferir pedido contraposto 

para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de 

R$ 84,05 (oitenta e quatro reais e cinco centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil). b) condenar a parte reclamante, ainda, ao pagamento: b.1 de 

R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; b.2. das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (hum mil 

reais), em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido 

contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e 

passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

ADVOCACIA BELLINATI PEREZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000308-38.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ADSON 

SOUZA CARVALHO REQUERIDO: BANCO PAN, ADVOCACIA BELLINATI 

PEREZ Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ADSON 

SOUZA CARVALHO ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor de ADVOCACIA BELLINATI PEREZ E BANCO PAN. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada vem cobrando de forma indevida por SMS e 

mais recentemente por ligações dívida que desconhece pois jamais teve 

relação contratual com a parte reclamada. Ao final, postulou a declaração 

de inexistência de dívida e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID. 28236024 e 

ID.29379479 e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, 

em destaque, sustentou pela inexistência do dano e do dever de indenizar. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29437234, e impugnação à 

contestação ID.29683416 e ID.29706971. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Ligações e mensagens recebidas de forma 

abusivas. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 

como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. O fato do fornecedor do 

serviço efetuar de forma excessiva ligações ou envio de mensagens 

(SMS ou whatsapp) oferecendo produtos que manifestadamente não 

foram aceitos ou cobrando dívidas, mesmo que devidas, viola o direito de 

sossego, previsto tanto pelo artigo 71 do CDC. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. 

ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS E TAMBÉM MENSAGENS. As cobranças efetuadas pela 

instituição financeira ré, levadas a efeito através de inúmeras ligações 

telefônicas diárias e mensagens, extrapolaram o regular direito do credor. 

O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, sem gerar 

enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do ressarcimento 

por dano moral. Suporte fático que, todavia, não autoriza, in casu, o 

montante indenizatório postulado na exordial. APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081315467, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081315467 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/06/2019) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E 

MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Da análise dos autos, 

nota-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade das 

cobranças (inadimplência da autora), sequer comprovou a existência da 

relação jurídica entre as partes. 4. Com efeito, a instituição ré não se 

desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC de provar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma a 

conferir verossimilhança as alegações da parte autora de que não firmou 

empréstimo bancário perante a ré, que desconhece a dívida cobrada em 

nome de Maria, e quem vem sendo incessante e inoportunamente cobrada 

de dívida estranha, conforme espelhos da tela do seu celular comprovam 

(ID 7840175/7840191). 5. Em relação ao quantum, o valor arbitrado a título 

de indenização (R$ 1.000,00) também deve ser mantido, visto atender aos 

princípios da razoabilidade e e proporcionalidade. A sua modificação só 

deve ocorrer em casos de valor excessivo, que leve ao enriquecimento 

ilícito de uma parte, ou, em casos de valor irrisório, que não atinja a função 
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punitiva pedagógica da reparação, o que não se observa no presente 

c a s o .  6 .  ( . . . )  ( T J - D F  0 7 1 3 1 7 3 9 1 2 0 1 8 8 0 7 0 0 2 0  D F 

0713173-91.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de 

Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, nota-se que as empresas que 

operam em serviço de telemarketing apresentaram a Anatel em 25/09/2019 

Código de Conduta de Telemarketing, constando como principais regras: 

“ligar para os consumidores apenas das 9 às 21 horas nos dias úteis e 

das 10 às 16 horas nos sábados, respeitar o desejo dos consumidores de 

não receber chamadas ou de descontinuar a ligação, não ligar de forma 

insistente para os consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 

ligações por mês” Em análise do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, observa-se que a parte reclamante efetivamente manifestou 

expressamente o desejo de não receber mais ligações (cf áudio 

encaminhado no ID 27824915), mas mesmo assim a parte reclamada 

continuou efetuando ligações (ID 27824916), desrespeitando o Código de 

Conduta. Vale destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos 

que pudesse fragilizar o conteúdo probatório da evidência acima 

apontada. Com isso, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da parte 

reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que o simples 

recebimento de mensagens (SMS) ou/e ligações, por si só, não 

caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – BANCO QUE ENVIOU MENSAGENS NA FORMA "SMS" 

LEMBRANDO O AUTOR DA DATA DE VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES – 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS - Alegação do autor de que as 

cobranças efetuadas pelo réu são abusivas, causando-lhe prejuízos, 

transtornos e aborrecimentos – Mesmo diante da responsabilidade objetiva 

do réu no dever de indenizar, o autor não se exime de demonstrar a 

existência do dano, sem o qual não há que se falar em indenização – O 

mero envio de mensagens ao consumidor, por meio de SMS, com alerta 

para a proximidade da data de vencimento das parcelas do contrato e 

número de código de barras do boleto, por si só, não gera dano moral – 

Inocorrência de cobrança vexatória ou abusiva – Ausência de prova, 

ademais, das ligações telefônicas, ônus que incumbia ao autor – 

Descabimento da multa por descumprimento da liminar – Sentença de 

improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 

10011799520168260161 SP 1001179-95.2016.8.26.0161, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 19/07/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/07/2017) Portanto, em se tratando de mero 

aborrecimento não é devida a indenização por danos morais. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a parte 

reclamada, abstenha-se de realizar cobranças na linha telefônica da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e b) indeferir o pleito de 

indenização por danos morais. Sem custas e custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021007-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISDILAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021007-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISDILAINE 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ISDILAINE DOS SANTOS SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.29297453 e arguiu as preliminares de inépcia por ausência de 

documentos imprescindíveis, incompetência e prescrição. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29141628 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.30360614. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 
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direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante 

(ID.30360614, fls.01), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante na confissão de dívida 

juntado no ID.29297448 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. 

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000183-70.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO 

ROCHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FABIO 

ROCHA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.29658733 e em seguida, arguiu preliminar 

de ausência de documentos imprescindíveis. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência dos pedidos e pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.29405991, e impugnação à contestação, 

ID.29720081. Inépcia da Inicial. Documentos Imprescindíveis. Nos termos 

do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 
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Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, nos valores R$ 145,09 (Cento e 

quarenta e cinco reais e nove centavos), R$ 149,39 (Cento e quarenta e 

nove reais e trinta e nove centavos), R$ 136,80 (Cento e trinta e seis reais 

e oitenta centavos), R$ 141,80 (Cento e quarenta e um reais e oitenta 

centavos) e R$ 169,94 (Cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), ID.27798018. Em exame do conjunto fático provatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao documento juntado no 

ID.29659354, nota-se relação contratual entre as partes, pois a casta de 

reclamação supostamente assinada pela parte reclamante, e ainda 

histórico de consumo ID.29659345 com detalhamento de utilização dos 

serviços prestados pela reclamada. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia técnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida gravação diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto aos documentos juntados, é 

possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 

743,13, referente a inadimplência da parte reclamante. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$752,01, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.743,02). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.074,30, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.743,02). Dispositivo. Posto isso, 

proponho rejeitar a preliminar e julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) deferir 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte 

reclamada a quantia de R$ 743,13 (setecentos e quarenta e três reais e 

treze centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir 

do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re 

(artigo 397, caput, do Código Civil). b) condenar a parte reclamante ao 

pagamento: b.1. de R$752,01 (setecentos e cinquenta e dois reais e um 

centavo), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; b.2. das custas e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$1.074,30 (hum mil e setenta e quatro reais e 

trinta centavos), em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Diante da improcedência do pleito inicial e da procedência do 

pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença, retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo 

e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1017369-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017369-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NOEMI 

PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia NOEMI PEREIRA DE 

OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que 

possui imóvel na zona rural, o qual encontra-se sem o fornecimento de 

energia elétrica desde 2014 em virtude da queima do medidor de energia. 

Sustentou que mesmo sem o fornecimento do serviço, a parte reclamada 

emitiu cobranças indevidas que ocasionaram a negativação dos seus 

dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. A 

antecipação de tutela foi concedida, ID 26299042. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação no ID 28842180 e 

preliminarmente arguiu a prescrição como prejudicial de mérito e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de instrução 

acostada no ID 28461707 e impugnação no ID 28899843. Prejudicial de 

mérito. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a 

prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos termos do 

Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data do 

conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 

(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe 

consignar que se tratando de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da 

prescrição se torna também sucessivo, contudo a prescrição alcança 

somente o quinquênio ao ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de 

aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição 

quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao 

qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de 

direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental 

improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) Desta forma, o 

termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação 

indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de 

crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro 

desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o direito à 

indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte reclamante tomou conhecimento do restritivo em 

19/11/2019 (ID 26289989) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 19/11/2019 

(ID 26289964), ou seja, antes do prazo prescricional. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Serviço não utilizado. 

A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada 

prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em 

favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, conforme 

preconiza o artigos 39, V, do CDC: Art. 39 - É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva; A cobrança de fornecimento de energia 

elétrica, sem que estes serviços estejam sendo utilizados pelo 

consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a equidade, 

pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, mas não lhe 

retribui benefício algum. Em situação de similitude, a jurisprudência já se 

manifestou: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - 

INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - 

INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - 

RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ausência de qualquer 

movimentação da conta corrente por parte do seu titular em lapso temporal 

considerável, é suficiente para afastar a incidência de encargos 

contratuais não utilizados e pactuados. (TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/09/2003, Data da publicação no DJE 23/09/2003) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. 

LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. Deveria o autor 

declinar as ligações que entendia por indevidas na fatura que gerou a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não 

ocorreu. Ausente comprovação da não realização das ligações cuja 

cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de prova em 

contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 

Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/08/2012). CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA 

CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO 

NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA 

DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos 

dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto 

de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o 

cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo 

Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para 

movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré 

evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação 

do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da 

anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) 

(Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012) Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte 
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reclamada exigiu pagamento pelas faturas de dezembro de 2014 e janeiro 

de 2015 sem qualquer contraprestação (ID 26289987), visto que o padrão 

na UC da propriedade rural da promovente estava queimado desde 

novembro de 2014 e os serviços de energia elétrica foi utilizado neste 

período. Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnada pois 

não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade 

dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições 

técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo 

cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 262899989, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 26299042, 

remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

princípio do contraditório; b) determinar que a empresa reclamada, 

proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da fatura de consumo 

com vencimento em dezembro de 2014 e janeiro de 2015 (R$349,96 e 

644,59) da UC. 6/1495902-7, devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). d) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação 19/11/2019, ID 27471099) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 
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Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022208-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CORREA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022208-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE CORREA PORTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia CARLOS HENRIQUE CORREA PORTO ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Em síntese 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 29468890 e preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e 

a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29342906 e 

impugnação no ID 29828947. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$837,46 (ID 27706756). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

especialmente o documento juntado na ID 29470295, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Embora este documento 

não identifique precisamente o valor do crédito, a parte reclamada 

encartou nos autos também extratos discriminando a utilização do limite de 

cartão de crédito (ID 29470294), sendo estes suficientes para a 

comprovação da origem do crédito. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a inexistência 

de conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Posto isso, reconheço 

a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da 

cobrança e a inexistência de conduta ilícita. Não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. Prévia notificação Em 

relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, 

nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 

notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Litigância 

de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 
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de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$828,62, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$11.837,46). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.183,74, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$11.837,46). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para condenar a parte reclamante ao pagamento: 

a) de R$828,62 (oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois 

centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; e d) das custas e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$1.183,74, em decorrência da má fé, com fulcro 

no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001441-18.2020.8.11.0001 AUTOR: AVELINO ALVES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Resumo da controvérsia AVELINO ALVES DE ALMEIDA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada demorou 

para liberar o conserto de seu veículo e para resolver pendencias junto à 

mecânica escolhida por esta que ocasionou ao reclamante ficar sem usar 

seu veículo pelo tempo de 9 meses e ainda ter que pagar por peças do 

conserto. Ao final, repetição de indébito e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29296776 e contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que o responsável pela demora foi a mecânica responsável 

pelo conserto e sobre a repetição de indébito alega jamais ter sido 

procurada para reembolso. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 29805931 e impugnação à contestação apresentada no ID 30001930. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29805931), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 

demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo 

Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária 

Cível, Data de Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte 

reclamante sustentou que o serviço de conserto de veículo foi prestado 

de forma ineficiente pela parte reclamada, pois ficou prejudicado em razão 

da reclamada ter pendências administrativas com a segunda mecânica 

responsável pelo conserto, o que impediu o conserto do carro em tempo 

exíguo, levando 9 meses para que o veículo estivesse em condições de 

uso. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se 

que a parte reclamante evidencia, por meio de histórico de sinistro 

2328962, registrado na central de atendimento da empresa reclamada que 

solicitou o serviço apontado como ineficiente. Diante da existência dos 

andamentos dos histórico de sinistros que evidenciam a demora para 

solução do conserto do veículo fica evidente a desídia da reclamada, 
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sendo este não refutado pela reclamada. Ainda em exame dos autos, 

nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de 

que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Desse modo, o 

conteúdo probatório dos autos leva à conclusão pela falha na prestação 

de serviço, e, consequentemente, conduta ilícita. Responsabilidade civil. 

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o 

dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador 

de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros, no caso sua parceira 

comercial. Quanto aos danos causados por parceiros empresariais, 

nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em 

virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando Neste sentido: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE 

TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de 

ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de 

cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo 

constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de 

fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados 

ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da 

responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial (ORION VEICULOS), não há 

como eximir a responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não se 

aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, 

permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita 

detectada Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que demora no conserto do veículo por mais de 9 meses é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de 
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proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de meio de 

transporte, situação em que dimensiona o transtorno suportado pela parte 

reclamante, visto que implicou certamente em atrasos em compromissos e 

perda de tempo, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo 

consumidor. Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem é devido o 

dano moral. Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 do 

Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido 

no importe de R$120,00 (cento e vinte reais), conforme comprovante de ID 

28098380 Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido poderia 

ter sido plenamente constatado e devolvido voluntariamente, contudo a 

parte reclamada insiste em não reconhecer o equívoco no seu 

procedimento, levando a presunção de sua má-fé justificando a repetição 

de indébito de forma dobrada. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que o fato do 

reclamante ter ficado 9 meses impossibilitado de uso de seu veículo 

justifica a fixação do quantum indenizatório em patamar superior ao que 

normalmente vem sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente 

quanto ao tempo da indisponibilidade do bem, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e b) 

condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

240,00 (duzentos e quarenta reais) a título de repetição de indébito, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (11;12/2019, ID 28098380), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018799-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERASMO 

CARLOS FURTADO CATUNDA REQUERIDO: HOTEL PLAZA RIAZOR LTDA 

- EPP, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA ajuizou reclamação com pedido 

de indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de HOTEL 

PLAZA RIAZOR LTDA – (HOTEL RIAZOR PLAZA) e GRUPO HU VIAGENS 

E TURISMO S/A. Em síntese alegou contratou os serviços das promovidas 

para se hospedar na cidade do Rio de Janeiro nos dias 02 a 12/11/2019 e 

pagou R$1.179,42 em 4 parcelas. Asseverou que ao chegar no hotel se 

surpreendeu, pois as instalações eram muito diferentes das que imagens 

disponibilizadas no site e solicitou a devolução do dinheiro pago. Explicou 

que o pedido foi recusado e que ele deveria ter entrado em contato com a 

segunda promovida de quem adquiriu o pacote de hospedagem. Afirmou 

que é pessoa de poucos recursos financeiros e diante da negativa em 

devolução do valor já pago, foi obrigado a permanecer no hotel, o que fez 

contrariado, vez que as instalações eram ruins, e deseja ser ressarcido 

pelos dias de estresse e enfado passados lá. Ao final postulou o 
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ressarcimento dos valores pagos e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida Grupo HU apresentou contestação 

no ID 28639512 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral, vez que a oferta foi cumprida em sua integralidade e que o 

autor não entrou em contato para que alguma providência frente ao seu 

descontentamento com as acomodações disponibilizadas. Ao final, requer 

a improcedência dos pedidos. Devidamente citada, a parte promovida Hotel 

Riazor apresentou contestação no ID 228713035 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral, vez que todos os 

caprichos do autor foram atendidos, que é um estabelecimento fundado 

em 1891 classificado como 3 estrelas e possui ótimas avaliações dos 

usuários, sobretudo pela localização. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28791312 e 

impugnação ID 288889835 e 28920636. É a síntese do necessário. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28791312), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 

demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo 

Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária 

Cível, Data de Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte 

reclamante sustentou que o serviço de hotelaria foi prestado de forma 

ineficiente pelas partes reclamadas, pois as acomodações nada se 

parecem com as veiculadas nos sites de informação do Hotel Riazor. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

não houve falha na prestação de serviços, haja vista que trata-se de 

estabelecimento muito antigo, e as fotos que adornam a publicidade são 

condizentes com as apresentadas pelo promovente, com exceção do 

piso, e o que o atrativo do Hotel é a sua localização, já que muito bem 

centralizado e próximo à estação de metrô. Ressalto ainda que há 

comentários de hóspedes satisfeitos e de hóspedes insatisfeitos, 

conforme ID 28713035 – folhas 05/06 e ID 28889831. Registra-se também 

que o promovente poderia ter solicitado a promovida Hotel Urbano da qual 

adquiriu o crédito para que houvesse a mudança de hospedaria, e 

segundo o que há nos autos, não existiu qualquer solicitação neste 

sentido. Desta forma, se não há evidências de que o serviço, não há como 

presumir que este foi prestado de forma ineficiente e, consequentemente, 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-30.2020.8.11.0001
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JOSIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001576-30.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIMAR 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JOSIMAR DOS SANTOS 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

no dia 21 de outubro de 2017 (sábado), houve a interrupção de energia 

elétrica no bairro Jardim União por mais de 36 horas diante da ineficiência 

do trabalho executado pela parte reclamada. Sustentou que em 

decorrência disso, houve dano moral, sendo presumíveis os transtornos 

suportados. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação e arguiu a preliminar de incompetência do juizado em razão 

de necessidade de perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29861557 e impugnação a contestação no ID.30436101. Incompetência 

em razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário à produção da prova pericial para 

apurar se houve ou não má-prestação de serviço, visto que o fato pode 
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ser elucidado facilmente por meio de provas documentais. No caso 

concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se 

trata de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica 

estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso fortuito ou de 

força maior, como também em caso de manutenção na rede e em caso de 

inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua 

interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a 

deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade 

consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou 

ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força 

maior; ou II – após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de 

segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 

inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade. 

Destaca-se que o consumidor deve ser previamente notificado com prazo 

mínimo de 3 dias para questões de ordem técnica ou de segurança e de 

15 dias em caso de inadimplência, conforme artigo 173, inciso I, da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Em análise do caso concreto, 

nota-se que é incontroverso a tempestade que ocasionou a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica e consequentemente o caso fortuito. 

Todavia, com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que não há qualquer prova justificando a demora de mais de 36 

horas sem energia elétrica no bairro Jardim União. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence à parte reclamada, visto que 

deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus 

direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores 

condições técnicas de comprovar que era impossível o restabelecimento 

da energia elétrica no Bairro União junto com o restante da cidade. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que houve falha na prestação 

de serviço decorrência da ineficiência do restabelecimento da energia 

elétrica no referido bairro. Se todo o restante da cidade teve o 

fornecimento da energia elétrica reestabelecida depois de algumas horas 

após a tempestade, exceto o bairro Jardim União, a ausência de prova 

leva a presunção de que a permanência da suspensão de energia elétrica 

neste bairro não foi ocasionada pela gravidade da tempestade, mas pela 

má-prestação dos serviços. Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito ou força maior e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Convém ainda consignar que apenas o fortuito 

externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de 

serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do 

produto e execução do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito 

interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução 

do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o 

fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do 

produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a 

responsabilidade civil por eventual dano. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO 

DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A 

força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero 

fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, 

os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante 

uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força 

maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de 

responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das conclusões a que 

chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de responsabilidade da 

lanchonete pelo roubo ocorrido em seu estacionamento, como pretendido 

pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, 

como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da 

Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013) No caso 

concreto, observa-se que houve caso fortuito interno, pois, a demora no 

restabelecimento da energia elétrica decorreu da má execução dos 

serviços prestados pela parte reclamada e não por fato imprevisível, já 

que a concessionária de energia elétrica deve estar preparada, com 

equipes de plantão e material disponível, para o rápido restabelecimento de 

energia elétrica. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, 

permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita 

detectada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a suspensão, por vários dias, no fornecimento de energia elétrica, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do 

dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um 

serviço essencial a vida moderna. Considerando que a suspensão de 

energia ocorreu em Cuiabá/MT, uma das cidades mais quentes do Brasil, a 

impossibilidade de utilização de eletrodomésticos, como geladeira e 

ar-condionado, torna-se inevitável a presunção do dano moral. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA DE QUATRO DIAS 

PARA O RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. Narra o autor que mora no interior do Município e permaneceu 

sem energia elétrica pelo período de quatro dias (01/11/2016 a 

05/11/2016). Relata que entrou em contato com a ré para a solução do 

problema, sem lograr êxito. A recorrente refere que o motivo da demora no 

fornecimento do serviço, se deu em razão de força maior (fortes 

temporais na região), sendo que utilizou de todas as suas forças para 

restabelecer o serviço de forma mais célere. Tratando-se de serviço 

essencial, cuja ausência do fornecimento se deu por aproximadamente 04 

dias, configurados os danos morais à parte autora, merecendo ser 

mantida a sentença que o fixou em R$ 3.000,00(...), porquanto de 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em situações 

análogas. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do 

art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71007359623, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/02/2018) Por essas 

razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 
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violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Importante destacar que, com base na 

finalidade repressora e por envolver dano coletivo de todo um bairro, o 

quantum indenizatório neste caso deve ser fixado em patamar inferior ao 

que se vem normalmente sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$1.500,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/11/2017, 

ID 6) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021889-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MILTON 

PAULO DE ARRUDA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MILTON PAULO DE ARRUDA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do NATURA COSMÉTICOS S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 29261585 e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29310864 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29528063. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor total de R$1.818,26 (ID 

27671133). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 29263156, 

29263154 e 29263153), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 
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DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27671133, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$1.818,26), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 
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andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$1.818,26 

(hum mil oitocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), b. deferir 

tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), para determinar a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, a secretaria deverá providenciar o 

cumprimento da ordem por meio do SERASAJUD; caso contrário, intime-se 

a parte reclamada para, no prazo de 5 dias, independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso V do CPC), providenciar a 

exclusão, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; c. 

condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e d. indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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SENTENÇA Autos 1021801-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAXSUEL 

MORAES DE CARVALHO TESTEMUNHA: DIEGO JACINTO DE ARAUJO, 

MARIA CONCEICAO ARRUDA BOTELHO SILVA, JOADIR DE ALMEIDA 

LOURENCO REQUERIDO: C. G. DE MORAES - ME, TELEVISAO CENTRO 

AMERICA LTDA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MAXSUEL MORAES DE CARVALHO ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do C.G DE MORAES – ME e TELEVISÃO 

CENTRO AMÉRICA LTDA. Em síntese, alegou que a parte reclamada 

veiculou matéria que ocasionou dano a sua honra. Ao final, postulou a 

retratação da reclamada e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.24441646, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou a inexistência do ato ilícito. E ao final, postulou a improcedência 

da ação. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29220748 e 

impugnação à contestação apresentada no ID.29721011. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Matéria 

jornalística. A liberdade de imprensa e o acesso à informação são direitos 

fundamentais, expressamente assegurados pela Constituição Federal (art. 

5º, IV e XIV, e 220, CF). Todavia, estes não são absolutos, devendo as 

empresas jornalísticas respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem 

das pessoas envolvidas, direitos estes também considerados como 

fundamentais (art. 5º, X, CF). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA 

JORNALÍSTICA – CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E A 

INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA 

IMAGEM DAS PESSOAS – NOTICIADO FATO VERÍDICO – ANIMUS 

NARRANDI – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE 

INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – RIGORISMO TÉCNICO NÃO 

EXIGIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – IMPROVIDA. A liberdade de 

imprensa (CF, art. 5º, IV e XIV) não é absoluta, tanto que encontra 

limitação no direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas (CF, art. 

5º, X), o que determina, em caso de ofensa ou violação a um destes 

direitos, a reparação do dano. Nessa senda, as empresas jornalísticas e 

os profissionais do ramo, desde que imbuídos tão somente no animus 

narrandi, limitando-se a veicular fatos efetivamente ocorridos, não 

cometem ato ilícito passível de responsabilização. (...)(TJ-MS - APL: 
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08386161320148120001 MS 0838616-13.2014.8.12.0001, Relator: Des. 

Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 15/03/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/03/2016) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. 

RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO IMPUTADA A POSTERIORI. COLUNA 

DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE 

PESSOA FAMOSA. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. 

CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO 

. 1. Conforme se extrai do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 

4.815/DF, "o dever de respeito ao direito do outro conduz ao de responder 

nos casos em que, mesmo no exercício de direito legitimamente posto no 

sistema jurídico, se exorbite causando dano a terceiro. Quem informa e 

divulga informação responde por eventual excesso, apurado por critério 

que demonstre dano decorrente da circunstância de ter sido ultrapassada 

esfera garantida de direito do outro". 2. A liberdade de imprensa - embora 

amplamente assegurada e com proibição de controle prévio - acarreta 

responsabilidade a posteriori pelo eventual excesso e não compreende a 

divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer 

se procurou apurar. 4. Gera dano moral indenizável a publicação de 

notícia sabidamente falsa, amplamente divulgada, a qual expôs a vida 

íntima e particular dos envolvidos.(...) (STJ REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 29/03/2017) Destaca ainda 

que mesmo a notícia de fato criminoso com apontamento de indiciados pela 

polícia, desde que sem excessos e sem o interesse de caluniar não 

representa conduta ilícita. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE 

TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A IMAGEM DE MENOR MORTO 

COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL. FATO VEDADO E 

TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. Tratando-se de matéria 

veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais 

exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, 

evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro (REsp 

1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. Caracterização 

automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do 

nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de ato 

infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e 

adolescente, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. 4. Termo inicial dos 

juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, a partir da data do 

evento danoso. Súmula 54/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(STJ - AgRg no REsp: 1354696 PR 2012/0239408-5, Relator: Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014) Por isso, incumbe 

a empresa jornalística apenas a narrativa de fatos de interesse público, 

limitando-se a veicular fatos verdadeiros, efetivamente ocorridos, sem 

qualquer excesso e sem emissão de juízo de valor. Em exame ao caso 

concreto, nota-se que as matérias divulgaram a operação policial 

denominada “OPERAÇÃO LOX”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil do 

Estado do Espírito Santo no combate a aplicação de estelionato, possui 

interesse social e se limitaram a narrativa dos fatos ocorridos e que não 

houve juízo de valor e excessos nas informações prestadas, tanto que 

não mencionam o nome e nem o endereço do autor ou liga o nome do autor 

a quaisquer dos fatos narrados. Diante do exposto, entendo que não há 

conduta ilícita praticada pela parte reclamada, mas mero exercício ao 

direito de liberdade de imprensa. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022273-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AUGUSTO 

DE SALES CASTRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia AUGUSTO DE SALES CASTRO ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29512090 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 293466775 e impugnação ID 29739964. Inépcia 

da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 284 de 526



preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29346775), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$153,55 e R$478,05 (ID 27721446). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas e telas sistêmicas (ID 29512090 e 29512992), 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 
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ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27721446 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27721446), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$153,55 e 

R$478,05), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 286 de 526



admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$153,55 (cento e cinquenta e três reais e 

cinquenta e cinco centavos) referente ao contrato 0313953154 e 

R$478,05 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos) referente 

ao contrato 0327362645; b) determinar que a parte requerida, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(19/02/2018, ID 26274416) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015816-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ARAMITO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015816-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIO 

ARAMITO LEAL REQUERIDO: SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JULIO ARAMITO LEAL 

ajuizou ação regressiva com pedido de execução em desfavor de SONIA 

MARIA DA CONCEIÇÃO e, em síntese, alegou que foi avalista de uma 

cédula de crédito bancário empréstimo, firmado entre a reclamada e a 

Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão União e Negócios – 

SICOOB INTEGRAÇÃO, no valor de R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e 

setecentos reais), com data de emissão 27/10/2015 e data de vencimento 

12/11/2018, bem como a Cédula 15721-7, no valor de R$ 11.400,00 (onze 

mil e quatrocentos reais), com data de emissão 21/06/2018 e data 

vencimento de 18/07/2018. Contudo, a Ré não cumpriu com suas 

obrigações, deixando de pagar as parcelas do empréstimo, desta forma, o 

Banco acionou o Autor para pagamento, negativando seu nome aos 

órgãos de restrição de credito, bem como protocolando Ação de 

Execução n. 1040601-61.2019.8.11.0041. Assim, como responsável 

solidário no pagamento do financiamento, o reclamante adimpliu a dívida no 

montante de R$ 15.868,78 (quinze mil e oitocentos e sessenta e oito reais 

e setenta e oito centavos). Portanto o autor requer o pagamento integral 

do valor de R$ 15.868,78 (quinze mil e oitocentos e sessenta e oito reais e 
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setenta e oito centavos). A parte reclamada apresentou contestação 

(ID.28157062), e confessou dívida de R$ 6.886,24 (seis mil oitocentos e 

oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente as 4 parcelas de 

R$ 1.721,56 (mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis 

centavos), que a reclamada deixou de pagar. Audiência de conciliação 

realizada (ID.27609292), e impugnação à contestação no ID.28423357. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Quitação da 

dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, 

Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019). As 

partes divergem quanto à quitação da dívida adimplida pelo reclamante em 

favor da reclamada no valor de R$ 15.868,78 (quinze mil e oitocentos e 

sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) conforme acordo 

ID.25861986. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao comprovante juntado no ID.25861987, constata-se 

que o referido débito foi efetivamente quitado pelo autor. Portanto, 

considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como 

prova da quitação, conclui-se que a cobrança é devida e, 

consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

15.868,78 (quinze mil e oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito 

centavos) referente ao contrato inadimplido, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (11/10/2019, ID.25861986), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018473-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018473-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ 

MARCOS DE MOURA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

LUIZ MARCOS DE MOURA parte promovente ajuizou reclamação com 

pedido de anulatório de contrato c/c indenização por danos morais em 

desfavor de BANCO PAN S.A. E em síntese Em síntese, alegou que 

celebrou um empréstimo consignado, contudo, sustentou que a instituição 

reclamada, equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante 

de cartão de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua 

folha de pagamento. Sustentou que solicitou cópia do contrato firmado 

entre as partes, contudo, não teve seu pleito atendido. A título de tutela 

provisória de urgência, pugnou pela imediata apresentação do contrato 

firmado entre as partes. Ao final postulou por indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no 

ID 28650722 e contestou os pedidos formulados na inicial. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28791297 e impugnação ID 

28917213. É a síntese do necessário. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 38, parágrafo único, da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma 

líquida ou liquidável por simples cálculo. A contrário senso, o Juizado 

Especial é incompetente para processar causas em que a sentença 

necessite da fase de liquidação quando imprescindível o conhecimento 

técnico contábil. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de 

procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes 

a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, 

genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas 

para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição 

da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...)” (STJ-4ª. Turma, 

AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14, DJe 

22.05.14.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...) "A decisão que 

contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95". Assim, a possibilidade de prolação de 

sentença, cuja a liquidação depende de simples cálculo aritmético, não 

configura justificativa plausível para sustentar a declinação da 

competência do processo em trâmite no Juizado Especial para o Juízo 

Cível comum. (TJSC - CC: 20120436518 SC 2012.043651-8 (Acórdão), 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 22/08/2012, 

Quinta Câmara de Direito Civil Julgado) RECURSO INOMINADO – 
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RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, 

parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja 

possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou 

arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do 

procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é 

incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do 

FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 

049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz 

Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES) No caso concreto, tendo 

em vista que a parte promovente postulou repetição de indébito, é inegável 

a necessidade de cálculos complexos, visto que faz necessário apurar se 

os valores das parcelas pagas foram suficientes para a devolução do 

capital emprestado, bem como dos juros e encargos contratuais e se, 

eventualmente, há quantia a maior a ser restituída à parte promovente, 

sobretudo em situações como a presente, em que há vários tele saques 

realizados pelo reclamante (ID 28650723 folhas 06/07/08). Para estes 

cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento 

técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de 

sentença líquida e, consequentemente, incompetente este juízo para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ---

--------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013386-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA MARQUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013386-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DA 

CONCEICAO SILVA MARQUES ALVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022371-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022371-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MERIANE 

CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MERIANE 

CONCEIÇÃO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais OI S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 29405019 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29354293 e 

impugnação ID 29820223. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

29354293), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez 

do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$176,30 (ID 27733271). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 
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foi juntado nos autos apenas telas sistêmicas (ID 29405019 – folhas 

03/04), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 
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CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27733271 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$176,30), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$176,30 (cento e setenta e seis reais e trinta 

centavos) referente ao contrato 0000005054386099; b) determinar que a 

parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão 

do restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa 

diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (19/11/2019, ID 27733271) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 
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13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002077-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDENIR 

ROSA DE JESUS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia CLAUDENIR ROSA DE JESUS ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do ÁGUAS CUIABÁ. 

Em síntese, alegou que a parte reclamada transferiu a titularidade do 

cadastro de fornecimento de água para terceiro e suspendeu o 

fornecimento de água de sua residência sem sua autorização causando 

diversos transtornos. Ao final, postulou o restabelecimento definitivo dos 

serviços e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.30214110, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou a 

inexistência do ato ilícito. E ao final, postulou a improcedência da ação. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID.29875378, não houve 

impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito 

não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa 

tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do 

Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e do próprio reclamado. 

Analisando o conjunto probatório, e o pedido de transferência feito por 

terceiro, ID.30214116, onde consta documentos pessoais de terceiro e 

documentos de propriedade do imóvel, com pagamento de todas as taxas, 

com pedido de corte definitivo, constata-se regularidade nos 

procedimentos da reclamada. Quanto à responsabilidade pela 

regularização dos documentos de propriedade do imóvel, nota-se que não 

é de responsabilidade da concessionária reconhecer a titularidade do 

imóvel, mas transferir a titularidade do cadastro de fornecimento de água a 

individuo munido de todos os documentos pessoais e de propriedade do 

imóvel. A recusa de transferência de titularidade de pessoas físicas, 

portanto, é indevida, eis que não se trata aqui de obrigação propter rem. 

Neste sentido a jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado 

nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é 

de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza 

propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 

19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já 

entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa 

de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do 

contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. (STJ AgInt 

no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018) Portanto, diante da culpa 

exclusiva de terceiro e do reclamado, não há como reconhecer a sua 

responsabilidade pelo ocorrido. Assim sendo, não havendo culpa, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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OLIVEIRA AMARAL REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC),julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Processo Número: 1014020-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA OAB - MT24227/O (ADVOGADO(A))
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SENTENÇA Autos 1014020-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO 

HENRIQUE PEREIRA CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

CLARO S/A. Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados pela 

parte reclamada, os quais foram suspensos, mesmo estando em dia com o 

pagamento de suas faturas. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o imediato restabelecimento dos serviços contratados da parte 

reclamada. Ao final postulou indenização por danos morais. A antecipação 

de tutela não foi concedida, ID 25469932. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 27375789 e preliminarmente 

arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27168543 e impugnação ID 28221852. É a 

síntese do necessário. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria 

da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte 

reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27168543), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever 

de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 

demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo 

Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária 

Cível, Data de Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte 

reclamante sustentou que o serviço de internet e telefonia fixa foi 

prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois os serviços 

foram cancelados em setembro/2019, mesmo com as faturas quitadas. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte reclamante evidencia, por meio de protocolos 71919327402220, 

719193274200711 e 719193274200719, registrados no call center da 

empresa reclamada que solicitou o serviço apontado como ineficiente. 

Embora os protocolos de atendimento em call center, em regra, não seja 

considerada prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no 

caso em exame, considero-o como prova válida, visto que, além de 

verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do 

prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE 

TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o direito e solicitou 

detalhamento da conta de telefone pelo call center, informando o número 

de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da documentação na 

resposta à ação pela operadora de telefonia, e não houve contestação 

quanto existência desse este pedido via call center, ou mesmo juntada da 

respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, 

não se configurando hipótese de ausência de justa causa para o 

ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, também, a condenação da 

demandada nos ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da 

causalidade. Os honorários arbitrados na sentença devem ser reduzidos, 

porque excessivos, considerando-se, especialmente, o lugar de 

prestação do serviço a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - 

AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de 

Julgamento: 12/09/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/09/2012) Diante da ausência da gravação 

correspondente ao protocolo informado nos autos, presume-se que houve 

a solicitação do serviço questionado. Ainda em exame dos autos, nota-se 

que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o 

serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de 

seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 
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base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviçopúblico, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de internet e telefonia é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) deferir tutela 

de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para determinar que a parte 

reclamada providencie o restabelecimento do fornecimento dos serviços 

de internet e telefonia e TV por assinatura contratados no contrato 

719/001754097, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a 

R$12.000,00; e b) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante 

a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (05/12/2019, ID 26961070) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 
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nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022362-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISANA LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022362-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISANA 

LETICIA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ISANA 

LETICIA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais OI S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 294407812 e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a 

litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

29352935 e impugnação ID 29788620. Julgamento antecipado da lide. Nos 

termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 29352935), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez 

do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$556,48 (ID 27732418). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas sistêmicas (ID 29407812 – folhas 

03/04), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 
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FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27732418 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 
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contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27732418), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$556,48), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$556,48 (quinhentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta e oito centavos) referente ao contrato 0000005052201482; b) 

determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 

R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a 

intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a comunicação para 

baixa pelo sistema SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à 

parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (24/02/2017, ID 27732418) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o 

pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011226-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

LOURENCO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Resumo da controvérsia JOÃO 

LOURENÇO DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração com efeito 

modificativo (ID. 29490943) em face da decisão prolatada no ID. 

276652125, com o argumento de que houve omissão quanto ao pedido de 

condenação por danos morais. A parte embargada se manifestou sobre 

os Embargos de Declaração no ID. 29945590, onde defendeu a 

manutenção da decisão embargada e a inexistência de vício no julgado. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). A omissão 

passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido 

ou fundamentação imprescindível não é examinado. Partindo desta 

premissa, observa-se que assiste razão à parte embargante, pois não 

houve apreciação do pedido de dano moral, conforme se vê no ID. 

29945590. Posto isso, proponho conhecer os Embargos de Declaração e, 

com fulcro no artigo 494 do Código de Processo Civil, acolhê-los para: 1) 

acrescentar à fundamentação os tópicos abaixo redigidos, que integram a 

decisão para todos os efeitos legais: Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA 

PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 

[...] 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, 

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel 

Gallotti, DJU 27/04/2016, DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, 

havendo restritivos preexistentes e estes estiverem judicializados, não se 

aplica a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

Apelo parcialmente provido. Unânime. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 

70066711862, Rel.: Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do 

caso concreto, com base no extrato juntado no ID. 24746965, nota-se que 

o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$1.473,86), entendo como razoável e suficiente para a reparação do 

dano moral a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). 2) acrescentar ao 

dispositivo o item abaixo redigido, o qual integra a decisão para todos os 

efeitos legais: f) condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (28/02/2019 - ID. 24746965) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); No mais, mantém-se inalterada a 

decisão embargada. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020157-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NERI JOSE ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020157-30.2019.8.11.0001 INTERESSADO: NERI JOSE 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia NERI JOSÉ ANDRADE ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é 

usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que foi 

indevidamente cobrada por faturas emitidas a título de recuperação de 

consumo, no valor de R$213,68. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão 

do não pagamento do mencionado débito. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 27231531. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 29226329 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de instrução acostada no ID 

29028740 e impugnação no ID 29504380. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 
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fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (novembro/2019) visa recuperar o consumo no valor de 

R$213,68 (ID 27214493). Contudo, a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão 

oficial competente, pois o documento juntado no ID 292226330 foi 

elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto 

que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a 

controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 300 de 526



processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 27231531, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório; b) determinar que 

a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao cancelamento da 

fatura de recuperação de consumo com vencimento em novembro/2019 

(R$213,68) da UC. 6/1343762-9, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e d) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação 12/11/2019, ID 27348257) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014876-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA HELLEN TENORIO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014876-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BARBARA 

HELLEN TENORIO DE MEDEIROS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia BARBARA HELEN 

TENORIO DE MEDEIROS ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL S.A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada está negando seu acesso as aulas online por supostas 

mensalidades não pagas ocorre que a reclamante é aluna beneficiada pelo 

FIES que financia 100% de sua faculdade, assim a dívida reivindicada 

seria ilegítima. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID. 27670363 e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que legitimidade da dívida e ausência de ato ilícito. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.27337346, não houve 

impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito 

não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Quitação da dívida. A prova inequívoca do 

pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento 

quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 

319 do Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. 

PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, 

compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na 

hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que 

os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, exclusivamente, 

ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 23/09/2019). As partes divergem quanto à quitação da dívida no valor 

de R$13.035,71, referente ao contrato de financiamento estudantil 

(contrato ID.25647375). Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que a parte reclamada demostrou que a origem da 

dívida é legitima, pois conforme extrato financeiro da aluna e histórico 

escolar, ID.27670363, a reclamante solicitou o acréscimo de matérias 

(reprovadas) superior à grade financiada pelo programa FIES, caso em 

que o valor é custeado pelo próprio beneficiado(reclamante). Portanto, a 

cobrança é legitima e não enseja conduta ilícita. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação 

proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018983-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA OAB - MT25900/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018983-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSINEIDE 

DE MEDEIROS OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e, em síntese, alegou que requereu junto 

a requerida o fornecimento de energia elétrica no imóvel adquirido, 

entretanto, o serviço não foi prestado. Ao final, postulou a determinação 

para o cumprimento da solicitação. A parte reclamada apresentou 

contestação (ID 29116782), arguiu a perda do objeto da ação e, no mérito 

sustentou que prestou o serviço dentro do prazo solicitado. Audiência de 

conciliação realizada (ID 28805352) e impugnação à contestação 

apresentada na movimentação 29377220. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28805352), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Inépcia da inicial. Nos termos 330 do CPC, “considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Em 

se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 

do CPC deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, 

devendo ser flexibilizado para que não sejam violados os princípios da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido 

formulado no Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à 

parte reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). Examinando a petição inicial, não obstante a flexibilidade 

das regras de inépcia cabível no caso concreto, nota-se que o pleito 

apresentado em impugnação, requerendo a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais, não consta no rol de 

pedidos da exordial, logo, ausente o pedido, deve ser reconhecida a 

inépcia da inicial com relação aquele. Demora na realização de serviço 

público. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma 

eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Por esta razão, 

a concessionária deve efetivar a ligação da Unidade Consumidora do 

grupo B localizada em área urbana em 2 dias úteis (art. 31 da Resolução 

Normativa 414/2010 da Aneel). Desta forma, quando a concessionária do 

serviço público ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, 

presta um serviço ineficiente, cometendo assim conduta ilícita. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA 

LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORÇA MAIOR NÃO 

CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. A parte autora requereu a ligação da sua unidade consumidora 

em 30/01/2014, sendo que até o ingresso da ação e deferimento do pedido 

liminar para ligação da energia elétrica na unidade consumidora do autor, 

em 18/02/2014, não havia ocorrido o fornecimento do serviço. A própria 

demandada reconhece que excedeu o prazo de 3 dias estabelecido por 

norma reguladora. Ademais, a responsabilidade das prestadoras de 

serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço. 

Inteligência dos arts. 14 e 22 do CDC. Não resta configurada situação 

excludente de responsabilidade, força maior, uma vez que os eventos 

climáticos aduzidos pela concessionária ocorreram por, no máximo, 8 dias, 

enquanto a demandada restou inerte por quase 20 dias. Dano moral 

configurado. A impossibilidade de utilização do imóvel em razão do 

descaso da concessionária com o consumidor ultrapassa o simples 

dissabor do cotidiano, pois, traz angústia e preocupação ao consumidor 

lesado, ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e 

qualquer impossibilidade, no seu fornecimento, sem explicação plausível, 

gera ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Quantum 

indenizatório fixado na sentença, R$ 2.500,00, mostra-se adequado aos 

parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis e em consonância 

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004953626, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

26/08/2014) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o serviço de ligação foi solicitado em 19/11/2019 (protocolo 

26663438) e este somente foi executado em 03/12/2019 (ID 29116787), ou 

seja, depois do prazo estabelecido pela resolução normativa da Anatel. 

Embora os protocolos de atendimento em call center, em regra, não seja 

considerada prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no 

caso em exame, considero-o como prova válida, visto que, além de 

verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do 

prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE 

TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o direito e solicitou 

detalhamento da conta de telefone pelo call center, informando o número 

de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da documentação na 

resposta à ação pela operadora de telefonia, e não houve contestação 

quanto existência desse este pedido via call center, ou mesmo juntada da 

respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, 

não se configurando hipótese de ausência de justa causa para o 

ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, também, a condenação da 

demandada nos ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da 

causalidade. Os honorários arbitrados na sentença devem ser reduzidos, 

porque excessivos, considerando-se, especialmente, o lugar de 

prestação do serviço a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - 

AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de 

Julgamento: 12/09/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/09/2012) Portanto, diante da ausência da gravação 

correspondente ao protocolo informado nos autos, presume-se que 

efetivamente foi solicitado o serviço e que este somente foi prestado após 

o prazo normativo caracterizando conduta ilícita. Dispositivo. Posto isso, 

proponho: 1) reconhecer de ofício a inépcia da inicial para julgar extinto o 

pleito condenatório de indenização por danos materiais, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC; 2) julgar 

procedentes os demais pedidos da inicial, extinguindo o processo em 

relação a eles, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; e 3) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 26676740, remetendo eventual discussão quanto 

ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença 

para que não haja violação do princípio do contraditório. Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------------------

--------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 
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seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERTHALIA HENRIQUETA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001645-62.2020.8.11.0001 REQUERENTE: BERTHALIA 

HENRIQUETA RAMOS DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia BERTHALIA HENRIQUETA RAMOS DA SILVA ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por 

danos morais em desfavor da empresa OI S.A. Em síntese, alegou 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29998297, onde 

sustentou o exercício regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano 

moral. Ao final, formulou pedido contraposto e postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29862041 e a impugnação à contestação no ID. 30153601. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, no valor de R$292,18(ID. 28121928). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa requerida 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 
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do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 28121928, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$292,18), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 

Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Dispositivo Pelo exposto, 

proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

do débito em nome da parte requerente junto a parte requerida; b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (28/05/2019 - ID. 28121928) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ) Caso o restritivo seja junto 

ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria 

providenciar a comunicação para baixa pelo sistema SERAJUD; e d) 

indeferir o pedido contraposto. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013978-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL 

JUNIOR DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTO RACA LTDA, HONDA 

AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA 
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ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do MOTO RAÇA 

LTDA e HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. Em síntese, alegou que 

adquiriu uma moto da reclamada e que ao testar uma chave de terceiro a 

moto ligou o que demonstra erro de segurança da parte reclamada. Ao 

final, postulou o conserto do erro e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.27052753 e ID.27251028 e arguiu a preliminar de incompetência do juízo 

e ausência de documentos imprescindíveis. No mérito, sustentou a 

inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.27149582, não houve impugnação à contestação. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da narrativa da parte reclamante sobre falha técnica e 

de segurança na moto, no caso, será necessária prova pericial para 

apurar a falha, e se existe um defeito de fábrica ou/e foi provocado por 

outro agente. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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SENTENÇA Autos 1018074-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZENILDA 

NOVAES SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia ZENILDA 

NOVAES SANTOS ajuizou ação de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor do BANCO PAN. Em síntese, 

alegou desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que 

resultou na negativação do seu nome. Pleiteou liminarmente a exclusão do 

restritivo. No mérito a declaração de inexistência do débito e a indenização 

do dano moral. A tutela de urgência foi concedida (ID. 26501601). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

28460195 e impugnou o pedido de justiça gratuita, arguiu as preliminares 

incompetência do Juizado Especial, falta de interesse de agir e prescrição. 

No mérito, sustentou a contratação do empréstimo consignado em 

29/10/2012 e a disponibilidade do valor mutuado de R$6.611,19 em favor 

da parte requerente (ID. 28460196). Afirma que o pagamento da última 

parcela com vencimento em 30/09/2017 ocorreu apenas em 23/10/2018 

(ID. 28460196), acarretando a negativação. Asseverou a validade do 

negócio jurídico, a ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, 

formulou pedido contraposto, postulou pela improcedência do feito e a 

condenação em litigância de má fé. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 28575302 e a impugnação à contestação apresentada no 

ID. 29120256. Preliminar Justiça Gratuita. A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, 

remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual 

Recurso Inominado que possa futuramente ser interposto. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte requerente ter imputado à parte requerida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Neste sentido: INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. [...] 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis (Teoria da Asserção), 

ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. 

Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação do autor, 

realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado posteriormente na 

instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 

3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJU 16.10.2007). Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

requerida causou dano moral à parte requerente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Impõe mencionar que não há 

necessidade de esgotar a via administrativa, sob violação do Princípio do 

Acesso à Justiça. Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de 

ausência de interesse processual, rejeita-se. Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada Juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 
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9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova 

pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato foi 

efetivamente assinada pela parte requerente, visto que não houve 

impugnação da parte. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do 

Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em 

juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória 

terá prazo prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil; ou 5 anos, se 

relação de consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido é o entendimento pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - 

DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO 

TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos 

a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do 

Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, 

AgInt no AREsp nº 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019, 

DJe 15/04/2019). RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o 

entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do 

julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando 

Gonçalves, DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo vintenário do 

CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do 

serviço. [...] (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio 

Bellizze, DJU 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018). No caso, 

tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo 

prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos. Portanto, 

considerando que a parte requerente tomou conhecimento do restritivo em 

21/08/2018 (ID. 26451986), nota-se que o lapso prescricional encerraria 

em 21/08/2023 e, consequentemente, esta ação não se encontra 

prescrita, visto que distribuída em 25/11/2019, ou seja, antes o termo final 

da prescrição. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Restritivo de 

crédito. Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 

do Código de Defesa do Consumidor, o credor poderá incluir restritivo de 

crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu 

inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir 

do vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data 

da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em 

ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, 

sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do 

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo a quo do quinquênio deve 

tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. 

Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do 

prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. 

Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1316117/SC, Rel. Min.: João Otávio de Noronha, Rel. p/ 

Acórdão Min.: Paulo de Tarso Sanserino, DJU 26/04/2016, DJe 

19/08/2016). Uma vez quitado a dívida, nos termos do artigo 43, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, o restritivo deve ser excluído no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, possui 

vencimento em 21/08/2018 (ID. 26451986), e sendo confissão da parte 

requerida foi adimplida 23/10/2018 (ID 28460198) e que a prova do 

restritivo foi emitida em 21/11/2019 (ID 26451986). Diante destes 

apontamentos, conclui-se que o restritivo é ilegítimo, pois a prova juntada 

nos autos foi emitida após o prazo que o devedor tinha para providenciar 

a sua exclusão. Sendo o restritivo ilegítimo, encontra-se caracterizada a 

conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 
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de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a manutenção do restritivo 

tem o condão de gerar o dano moral. Pois a manutenção da restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, após o prazo legal, ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais. Neste 

sentido preconiza o julgamento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 43, §3º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. 

DANO MORAL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

[...] 2. Caracteriza-se in re ipsa o dano moral decorrente da inscrição ou 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes. Jurisprudência 

pacificada. 3. O Tribunal de origem ainda consigna que, nos autos, há 

comprovação de que, em razão da inscrição e manutenção indevida em 

cadastro restritivo de crédito, não forma aprovados, por outra instituição 

bancária, nem proposta de empréstimo nem renovação da linha de crédito. 

4. Nesse contesto, o valor fixado a título de danos morais - R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) - não se mostra exorbitante ou irrisório na via estreita do 

recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, 4ª Turma, AgRg 

no Ag nº 1.382.348/SP 2011/0005701-4, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 

27/03/2014). Neste sentido é o entendimento dos Tribunais sobre a 

presunção do dano moral: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA TJRJ Nº 

254. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 §3º DO CDC. Manutenção 

da negativação por mais de 05 meses após quitada a dívida. Efetuado o 

pagamento, cabe ao credor providenciar a exclusão do nome do 

consumidor nos cadastros restritivos de crédito no prazo de 05 dias úteis. 

Súmula STJ nº 548. Falha na prestação do serviço. Dano moral da pessoa 

jurídica configurado. Súmula STJ nº 227. Reforma parcial da sentença 

somente para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade. [...] (TJRJ, 10ª Câm. Cív; APL nº 

017977659220178190001, Rel.: Pedro Saraiva de Andrade Lemos, DJU 

05/03/2020). Portanto, diante da manutenção ilegal do restritivo por vários 

meses, é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho: 1. confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID. 26501601, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do Princípio do Contraditório; 2. rejeitar as preliminares 

arguidas; 3. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

do débito em nome da parte requerente junto a parte requerida; b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (21/08/2018 - ID. 26451986) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para exclusão por meio do 

SERASAJUD. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017296-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SOUZA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017296-71.2019.8.11.0001 INTERESSADO: IVONETE 

SOUZA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia IVONETE 

SOUZA FERREIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28741907 e preliminarmente 

arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 307 de 526



requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28446236 e impugnação ID 30133764. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28446236), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Existência de dívida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$107,97 (ID 26274416). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 28741908 e 

28741909), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 
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em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26274416 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 
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Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$107,97), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$107,97 (cento e sete reais e noventa e sete 

centavos) referente ao contrato 0307552059; b) determinar que a parte 

requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária 

de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (19/02/2018, ID 26274416) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000699-90.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). MARIA 
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APARECIDA DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais em desfavor da OMNI 

FINANCEIRA S/A. Em síntese, alegou desconhecer o crédito reivindicado 

pela parte requerida que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a 

exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e a 

indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 29809086, onde arguiu a preliminar 

incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentou o exercício 

regular do direito, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito com aplicação 

da Súmula 385 o STJ. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 29667597 e a impugnação à contestação apresentada no ID. 

29948199. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte requerente quanto a Ficha Cadastral/Proposta 

juntada no ID. 29809692, no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente 

confeccionada pela parte requerente. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência 

deste juízo, em razão da matéria, e julgar EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022037-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARICEU DO CARMO SEBA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022037-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARICEU DO 

CARMO SEBA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). ARICEU DO CARMO SEBA JUNIOR ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

responsabilidade civil por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29464065, onde 

arguiu as preliminares litispendência, conexão e inépcia da petição inicial. 

No mérito, sustentou o exercício regular do direito, a ausência de ato ilícito 

e de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou pedido contraposto, 

postulou pela improcedência do feito e pela condenação em litigância de 

má fé. Termo da audiência de conciliação foi acostado no ID. 29322277 e a 

impugnação à contestação apresentada no ID. 29571359. A litispendência, 

como elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando 

se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, devendo as ações tramitarem concomitantemente, como preconiza 

o artigo 337, §§ 1º à 3º, do Código de Processo Civil: § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. Partindo deste conceito e em 

análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, nota-se há 

identidade de partes, causa de pedir (negativação indevida do Contrato: 

0007150559201808, em 12/10/2018, no importe de R$ 817,59 ) e pedido 

(indenização por danos morais) destes autos com autos paradigmas 

(PJEC 1009626.79.2019.8.11.0001), cujo a sentença inclusive foi prolatada 

em 09/12/2019, conforme ID. 27171451 daqueles autos, estando em fase 

recursal. Posto isso, proponho acolher a preliminar de litispendência para 

julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso V, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015527-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015527-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

SONIA DE GOES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARIA 

SONIA DE GOES ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos 

morais em desfavor de CLARO S/A. Em síntese alegou que possui linha de 
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telefonia fixa (65-3357-1400) junto a promovida há mais de 10 anos e 

sempre pagou as faturas em dia, haja vista que é debitado em conta 

bancária. Asseverou que apesar disso, após o mês de abril vem 

recebendo inúmeras ligações de cobrança, chegando a 20 em um só dia, 

e embora tenha enviado e-mail solicitando a suspensão das ligações. A 

título de antecipação de tutela pugnou que a promovida se abstenha de 

efetuar ligações e ao final indenização por danos morais. A antecipação 

de tutela foi concedida no ID 25856003. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28037828 e preliminarmente 

arguiu a ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral, ante a devida contratação dos serviços e 

taxas. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

instrução acostada no ID 27561522 e impugnação no ID 28980108. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Ligações recebidas 

de forma abusivas. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. O fato do 

fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva ligações ou envio de 

mensagens (SMS ou whatsApp) oferecendo produtos que 

manifestadamente não foram aceitos ou cobrando dívidas, mesmo que 

devidas, viola o direito de sossego, previsto tanto pelo artigo 71 do CDC. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. ACOLHIMENTO. ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO 

DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E TAMBÉM MENSAGENS. As cobranças 

efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito através de 

inúmeras ligações telefônicas diárias e mensagens, extrapolaram o regular 

direito do credor. O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, 

sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do 

ressarcimento por dano moral. Suporte fático que, todavia, não autoriza, in 

casu, o montante indenizatório postulado na exordial. APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081315467, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081315467 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/06/2019) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E 

MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Da análise dos autos, 

nota-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade das 

cobranças (inadimplência da autora), sequer comprovou a existência da 

relação jurídica entre as partes. 4. Com efeito, a instituição ré não se 

desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC de provar a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De forma a 

conferir verossimilhança as alegações da parte autora de que não firmou 

empréstimo bancário perante a ré, que desconhece a dívida cobrada em 

nome de Maria, e quem vem sendo incessante e inoportunamente cobrada 

de dívida estranha, conforme espelhos da tela do seu celular comprovam 

(ID 7840175/7840191). 5. Em relação ao quantum, o valor arbitrado a título 

de indenização (R$ 1.000,00) também deve ser mantido, visto atender aos 

princípios da razoabilidade e e proporcionalidade. A sua modificação só 

deve ocorrer em casos de valor excessivo, que leve ao enriquecimento 

ilícito de uma parte, ou, em casos de valor irrisório, que não atinja a função 

punitiva pedagógica da reparação, o que não se observa no presente 

c a s o .  6 .  ( . . . )  ( T J - D F  0 7 1 3 1 7 3 9 1 2 0 1 8 8 0 7 0 0 2 0  D F 

0713173-91.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de 

Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2019 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, nota-se que as empresas que 

operam em serviço de telemarketing apresentou a Anatel em 25/09/2019 

Código de Conduta de Telemarketing, constando como principais regras: 

“ligar para os consumidores apenas das 9 às 21 horas nos dias úteis e 

das 10 às 16 horas nos sábados, respeitar o desejo dos consumidores de 

não receber chamadas ou de descontinuar a ligação, não ligar de forma 

insistente para os consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 

ligações por mês” Em análise do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, observa-se que a parte reclamante recebeu no mês de 

agosto/2019 mais de 20 ligações (ID 25785600), desrespeitando o Código 

de Conduta que estabelece o limite de quinze ligações diárias. Vale 

destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos que pudesse 

fragilizar o conteúdo probatório da evidência acima apontada. Com isso, 

encontra-se caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 
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QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de inúmeras ligações 

para call center é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 25856003, 

remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

princípio do contraditório; e b) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação 26/11/2019, ID 26502905) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014360-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014360-39.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

NYC JARDIM DAS AMERICAS EXECUTADO: VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

credora desistiu da execução informando que a dívida já se encontra 

paga. Posto isso, homologo a desistência e, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. Intimem-se 

e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020648-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CARVALHO SIQUEIRA (EXECUTADO)

RENATO ANTONIO SANTOS EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020648-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS EXECUTADO: RENATO ANTONIO 

SANTOS EVANGELISTA, RAPHAEL DE CARVALHO SIQUEIRA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. 

II - Com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 
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julgo extinto o processo executivo,em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará, bem como que não cabe recursodesta decisão (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020742-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANGELA SEBASTIANA MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020742-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LIZANGELA 

SEBASTIANA MAIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

LIZANGELA SEBASTIANA MAIA DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29193963 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29088827 e impugnação ID 29596799. Inépcia 

da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29088827), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$176,84 (ID 27350971). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 
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apenas faturas (ID 29193969 a 29193965), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 
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CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27350971 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$176,84), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$176,84 (cento e setenta e seis reais e oitenta 

e quatro centavos) referente ao contrato 0290828232; b) determinar que a 

parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão 

do restritivo de crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa 

diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R43.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (14/09/2017, ID 27350971) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 
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13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015405-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERACY DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO .Autos 1015405-78.2020 Vistos, etc. Defiro 

o constante do ID.31340480 – e determino que seja feita a intimação da 

parte Autora, para no prazo de 48 horas, liberar o acesso do padrão à 

parte Requerida para possibilitar a ligação da unidade consumidora, dando 

assim total cumprimento a tutela de urgência deferida. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016415-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PIRES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003215-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANA REGINA NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO AS Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente não 

juntou declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 

os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009009-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA OAB - CE17603 (ADVOGADO(A))

AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO OAB - MT27960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEMATECH HARDWARE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CRISTIANO MORAIS OAB - PR26378 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016535-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEIA FEITOSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016535-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARICLEIA 

FEITOSA DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: EQUATORIAL 

ENERGIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016537-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016537-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMON LIMA 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005844-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BUFFULIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINET CANDIDO MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004746-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004696-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016560-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO (REU)

 

PROCESSO n. 1016560-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SALVADOR 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

MIRANDA POLO PASSIVO: ESTEVAO NOBRE QUIRINO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016570-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDREL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016570-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDREL SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO LOUZICH DA SILVA 

POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016583-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA VALQUIRIA MORAIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

 

PROCESSO n. 1016583-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KASSIA 

VALQUIRIA MORAIS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAYS 

FERREIRA RANDO POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016591-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS ALINHAMENTOS FREIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DINAMO CONSTRUTORA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016591-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANTOS 

ALINHAMENTOS FREIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HELTON DOS SANTOS POLO PASSIVO: DINAMO CONSTRUTORA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016597-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (REU)

 

PROCESSO n. 1016597-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO 

GERALDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: CONSORCIO METROPOLITANO DE 

TRANSPORTES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016602-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DUARTE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016602-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014894-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA LAURO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014894-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA LAURO DE ASSIS REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Acolho a 

justificativa apresentada no ID. n° 20208036. Defiro o petitório de ID n° 

31250481. Proceda à designação da audiência de nova conciliação, 

intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012266-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

.Autos 1012266-21.2020 Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração 

postulado pela parte reclamada, conforme ID. 30510287 Assim, por 

qualquer ângulo que se analise a pretensão, não constato qualquer 

elemento capaz à ensejar a modificação da decisão vergastada. A 

presente petição não altera o entendimento inicial, o qual mantenho 

inalterado. Aguarde-se a realização da audiência conciliatória já 

designada. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016616-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA PEREIRA SERRA GERALDINO 63193264172 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016616-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDE 

APARECIDA PEREIRA SERRA GERALDINO 63193264172 ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ANTÔNIO CARLOS GERALDINO POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016631-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIDIL PAULA PEREIRA SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016631-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AIDIL PAULA 

PEREIRA SERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTÔNIO CARLOS 

GERALDINO POLO PASSIVO: MBM SEGURADORA SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016639-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016639-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO JORGE 

PIRES MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA FELIX DE 

ARRUDA SOUZA POLO PASSIVO: QUALICORP S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016647-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA IDALINA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016647-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA IDALINA 

DA SILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

LOJAS AVENIDA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016658-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS OAB - MT12920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

AIR CHINA (REU)

 

PROCESSO n. 1016658-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANY CLEIDE 

DA LUZ FAVRETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA FORNOS 

DIAS POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016663-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016663-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

APARECIDA CACERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016664-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016664-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO 

SILVINO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016668-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016668-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016669-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA TEIXEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016669-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA TEIXEIRA 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016671-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA OAB - MT19843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAMA & SOUZA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016671-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA ALVES 

PINTO DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA ALVES 

PINTO DA FONSECA POLO PASSIVO: GAMA & SOUZA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 320 de 526



de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016674-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SIQUEIRA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN OAB - MT28065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016674-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO SIQUEIRA 

DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE DOS 

SANTOS STEFFEN POLO PASSIVO: JN VEICULOS LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016756-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JUNIOR FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016756-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLLEY JUNIOR FERREIRA ALVES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de 

hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005885-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONALDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de 

hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019996-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DI GIGLIO MELO OAB - SP189779 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019996-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEMIR SILVA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou 

declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 

os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015645-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015645-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de 

hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018990-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018990-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de 

hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020232-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACIL RAMOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020232-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRACIL RAMOS DE ANDRADE REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou 

declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 

os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021968-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO SIMOES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021968-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FORTUNATO SIMOES FRANCO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. O pedido constante do ID. 31126829, não 

se subsume ao pedido aventado na inicial, de modo que, determino que 

seja feita a intimação da Requerida para no prazo de 48 horas, comprovar 

o total cumprimento da antecipação de tutela concedida, sob pena de 

majoração da multa. Decorrido o prazo, certifique-se e remeta-se os 

presentes autos conclusos para sentença, com a máxima urgência. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005236-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005236-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Intime-se a Requerida para no prazo de 48 horas, comprovar o total 

cumprimento da antecipação de tutela concedida, sob pena de majoração 

da multa. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016440-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE GUSMAO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA CARAS SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016440-73.2020.8.11.0001. 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para juntar aos autos no prazo de 05 

(cinco) dias Instrumento de Procuração, onde a parte autora concede 

poderes para sua filha lhe representar em audiência. Após, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016683-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HERMANN RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016683-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

HERMANN RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016692-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNY CAROLINE DE MAGALHAES ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016692-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 
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FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

MARIANNY CAROLINE DE MAGALHAES ALVES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016708-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA (REQUERIDO)

CRISTINA BATISTA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016708-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELLE 

CRISTIANE MARIA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEFERSON FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: KRIS KAREN DE SOUZA 

PINHO DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016720-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO DELGADO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN CORREIRA LOPES 81993218149 (REU)

 

PROCESSO n. 1016720-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HORACIO 

DELGADO DE OLIVEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO FERREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA 

POLO PASSIVO: RONAN CORREIRA LOPES 81993218149 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016505-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E F DOS SANTOS - LOCACAO DE TAXI -ME - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESPINDOLA VICTORIO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016505-68.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: E F DOS SANTOS - LOCACAO DE TAXI -ME - ME 

TESTEMUNHA: LUIZ ESPINDOLA VICTORIO Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que a presente ação está endereçada para a Justiça 

Comum, contudo, distribuída para este Juizado Especial Cível. Determino, 

pois, a intimação da parte promovente, para que esclareça a divergência 

acima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016726-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016726-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID 

RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016728-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLICE SOUZA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016728-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLICE SOUZA 

CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016736-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THIESCA MORAIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016736-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA THIESCA 

MORAIS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010207-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA CANAVARROS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010207-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA REGINA CANAVARROS DO CARMO REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, etc. A parte promovente informa, no ID. 

31200682, o suposto DESCUMPRIMENTO da liminar, nos seguintes termos: 

“(...) No entanto, conforme consta da fatura recebida pela Requerente 

(DOC. 01), o valor de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos) referente à taxa de serviço para o religamento de água foi 

normalmente cobrado. Em que pese a Requerente não tenha observado as 

informações contidas na fatura, esta efetuou o pagamento do valor, 

conforme consta no comprovante em anexo (DOC. 02). (...)” Dessa forma, 

antes de qualquer decisão, INTIME-SE a parte reclamada, qual seja, 

ÁGUAS CUIABÁ S/A, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

CUMPRIR a medida liminar deferida (ID. 29818488), ou manifestar-se 

acerca do eventual descumprimento, conforme noticiado no ID. 31200682, 

sob pena de aplicação de multa fixa já arbitrada. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos para pedidos urgentes. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, sem tardança. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012057-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOLDURA VIP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA 

DECORACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012057-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MOLDURA VIP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 

PARA DECORACAO LTDA - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, 

etc. Antes de qualquer decisão, intime-se a parte autora, para que se 

manifeste acerca da petição constante no ID. 31065961, bem como sobre 

os documentos que a incorporam, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de tácita concordância. Não havendo manifestação da parte, voltem os 

autos conclusos para os fins devidos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016738-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANNE FATIMA DUARTE PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURIANNE FATIMA DUARTE PACHECO OAB - MT25549/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016738-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURIANNE 

FATIMA DUARTE PACHECO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LAURIANNE FATIMA DUARTE PACHECO POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007900-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007900-70.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS REQUERIDO: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. A nova Lei Processual n. 

13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 

acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família. Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do 

processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Ademais, 

verificando-se que nos autos há elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, ou seja, a 

comprovação da alegada pobreza, entendo que o Autor não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. Isto 

porque, trata-se de profissional liberal, advogada, residente e domiciliada 

em bairro de classe média alta desta Urbe (Jardim das Américas), ainda, 

em consulta ao Portal Transparência do Município de Cuiabá, verifico que a 

parte recorrente se encontra qualificada como servidora pública municipal, 

demonstrando na verdade o inverso da hipossuficiência alegada. Diante 

das circunstancias não há como considerar o Autor dentro da clientela da 

Assistência Judiciária gratuita, vez que a própria demanda já aponta uma 

condição sócio-econômica bem diversa do que podemos denominar de 

pessoa próxima da linha de miséria alegada. Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 48h (quarenta e 

oito) horas, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei 

9.099/95. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da parte Recorrente, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018542-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018542-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração 

de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 
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efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010902-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010902-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente juntou 

declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 

os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018460-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018460-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente não juntou declaração de 

hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou recolhimento das 

custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos 

holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou qualquer outro 

documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência financeira. 

Na hipótese de não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 48h (quarenta e 

oito) horas. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação 

da requerente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS ISIDORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000504-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO DOS SANTOS ISIDORO REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de hipossuficiência 

econômica. Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do 

Imposto de Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar 

ser beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das 

custas processuais no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o 

prazo acima estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017806-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017806-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDEIR RODRIGUES LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Verifico que a 

parte Recorrente juntou declaração de hipossuficiência econômica. 

Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 

fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do Imposto de 

Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar 

sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser 

beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas 

processuais no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo 

acima estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDER FONSECA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000214-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KENEDER FONSECA PAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Verifico que a parte Recorrente 

juntou declaração de hipossuficiência econômica. Ademais não efetuou 

recolhimento das custas processuais. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar fotocópia da sua CTPS, 
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os três últimos holerites, Declaração do Imposto de Renda anual ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser beneficiária 

da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas processuais 

no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021256-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021256-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESUINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Verifico que a parte Recorrente juntou declaração de hipossuficiência 

econômica. Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do 

Imposto de Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar 

ser beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das 

custas processuais no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. Decorrido o 

prazo acima estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016750-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016750-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CLAUDIO 

DE OLIVEIRA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016755-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA MELGAR (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS OLIVEIRA MELGAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016755-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDER LIMA DE 

FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE LIMA 

FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: EDSON 

OLIVEIRA MELGAR e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016763-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RD CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1016763-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RD 

CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013038-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013038-81.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: LUCIENE 

PEREIRA SANTANA Vistos, etc. A presente execução está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Ante o exposto, intime-se a 

parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, parágrafo único do CPC), apresentando comprovante de endereço 

completo, legível e atualizado (água, luz ou telefone), em seu nome ou, 

caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos para despacho de titulo executivo extrajudicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011422-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011422-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO LUIZ DE FIGUEIREDO PACHECO REQUERIDO: 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

A parte promovente informa, no ID. 31366908, o suposto 

DESCUMPRIMENTO da liminar, ao argumento de que “a Reclamada NÃO 

CUMPRIU COM A DETERMINAÇÃO, ocasionando sérios transtornos para 

as finanças da pequena empresa do Requerente, tendo em vista que os 

seus fornecedores bloquearam as compras a prazo, aceitando somente 

compras à vista, conforme “Print screen” das conversas obtidas entre o 

Requerente e seus fornecedores”. Dessa forma, antes de qualquer 

decisão, INTIME-SE a parte reclamada, qual seja, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, CUMPRIR a medida liminar deferida (ID. 30176925), ou 

manifestar-se acerca do eventual descumprimento, conforme noticiado no 

ID. 31366908, sob pena de aplicação de multa fixa já arbitrada. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para pedidos urgentes. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, sem tardança. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016774-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016774-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEFERSON 

FERREIRA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016415-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PIRES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE 

LIMINAR, ajuizada por MARCELO PIRES DE SOUZA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso sub 

examen, a parte promovente alega, em suma, ser usuária dos serviços da 

unidade consumidora n.º 6/2694696-2 e sempre efetuou o pagamento de 

suas contas em dia. No entanto, assevera que a Requerida inseriu seu 

nome nos órgãos de proteção ao Crédito, por falta de pagamento de uma 

fatura do mês de abril de 2019, no valor de R$ 29,81 (vinte e nove reais e 

oitenta e um centavos), que ressalte-se já encontra-se devidamente paga. 

Que teve conhecimento de tal fato, no mês de março do corrente ano, 

quando ao dirigir-se até uma das agências concessionárias da empresa 

chevrollet, ao fazer o cadastro, este foi recusado, por se encontrar com o 

seu nome inscrito no SERASA. Diante disso, requereu a concessão de 

tutela antecipada para retirada de seu nome do SERASA. É o relato do 

necessário. DECIDO. Cuidam os presentes autos de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MORAIS C/C 

COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por MARCELO PIRES DE SOUZA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Conforme irrompe do relatado, a parte promovente alega, em suma, na 

petição inicial, ser usuária dos serviços da unidade consumidora n.º 

6/2694696-2 e nunca deixou suas contas atrasarem. No entanto, ao tentar 

realizar um cadastro para futura compra de um veículo, foi surpreendido 

pela informação de que estava com seu nome negativado. Diante da 

argumentação expendida e dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e 

§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a 

tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde 

que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais 

sejam, relevância do fundamento da demanda e justificado receio de 

ineficácia do provimento final. Por sua vez, o artigo 300, do Código de 

Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, quando 

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

do processo. No caso, a relevância dos fundamentos da demanda reside 

na demonstração, em princípio, pelos documentos juntados com a inicial, 

no ID 31166146 e 31166148, que a princípio a dívida cobrada, está paga. 

Aliado a isso, evidenciado o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, porquanto a parte requerente corre o risco de continuar a sofrer 

demais constrangimentos. Assim, as alegações da parte autora, até que 

se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da 

tutela específica para que não ocorra dano irreparável ou de difícil 

reparação. Observa-se, que o restritivo de crédito ocasiona perigo de 

dano, pois a parte promovente fica impedida de realizar transações 

comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, 

DEFIRO, o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a 

parte promovida, na forma do peticionado, RETIRE o nome /CPF do autor 

nos órgãos de proteção ao credito – SERASA, no que se refere a dívida 

discutida nos presentes autos. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016448-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016448-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDJUNIOR DIOGO DA SILVA MARINS REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por EDJUNIOR DA SILVA MARINS em face de SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA. Para tanto, sustenta que foi surpreendido pelo 

departamento de cobranças da requerida referente a um débito de 

mensalidade de assinatura nº 1519368101, contratada em outubro de 

2019. Relata que não realizou nenhum tipo de contratação com a 

requerida, e desconhece o débito cobrado. Sustenta que em consulta ao 

site da requerida verificou que a instalação ocorreu em endereço de alega 

desconhecer. Assim, requer em sede de liminar que a requerida se 

abstenha de incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 
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outrora se exigia. In casu, o pedido liminar merece prosperar. Conforme se 

evola dos autos, há prova da verossimilhança quanto a alegação de não 

contratação do plano, mormente porque o endereço da instalação é 

diverso do comprovante de endereço do reclamante. Ademais, importa 

considerar que não há muito a ser provado pelo reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda 

e ter seus dados incluídos nos cadastros de proteção ao crédito. Não soa 

jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar 

vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada se ABSTENHA de 

promover a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

reclamante. Já designada sessão de conciliação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011607-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA APARECIDA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011607-12.2020.8.11.0001. 

Vistos, etc. Analisando os autos, observa-se que a parte exequente 

requereu a expedição de certidão de dívida. Defiro o pedido encartado no 

evento 37. Dessa feita, assevero que, a habilitação do crédito concursal 

deverá ser realizada na origem da Recuperação Judicial, mantendo-se nos 

autos constantes na 7º Vara de Falência e Recuperações da Comarca de 

Rio Janeiro. Ademais o próprio site (www.recuperacaojudicialoi.com.br) 

do escritório de advocacia da OI prestou informações sobre essa decisão 

de Maio/2018, esquematizando em 06 itens o procedimento determinado na 

decisão, qual seja: “1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores 

em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR 

são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da 

demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a 

créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por 

isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

“www.recuperacaojudicialoi.com.br“, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial.” Posto isso, ante a inércia da parte requerida acerca da 

concordância dos valores, a fim de viabilizar a expedição de certidão de 

crédito judicial a favor do exequente, JULGO EXTINTO o presente feito nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. No mais, expeça-se certidão de crédito 

conforme os cálculos de mov. 37. Após expedição, arquivem-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013507-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Autos 1013507-30.2020.8.11.0001 Vistos, 

etc. Tratam os presentes de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

proposta por ARISTIDES DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte reclamante 

alega, em suma, que é titular da unidade consumidora n.º 6/1242289-5, e 

que sua média de consumo é em torno de 568 Kwh a 477 Kwh. No 

entanto, assevera que foi surpreendido em fevereiro de 2020, com o valor 

de 818 Kwh, diante disso procurou a Requerida, para esclarecimentos, 

sendo que como resposta recebeu um email, informando que tal fato se 

deu em razão da leitura que pode ter entre 27 e 33 dias. Diante disso, em 

razão de não ter tido nenhuma alteração que justificasse referido 

aumento, requereu em sede de antecipação de tutela que a Requerida se 

abstenha em proceder o corte no fornecimento da energia elétrica, bem 

como se abstenha de incluir o nome do Requerente, nos órgãos de 

proteção ao crédito. É a suma. DECIDO. Cuidam os presentes autos de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR COBRANÇA 

INDEVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por ARISTIDES 

DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela merece acolhimento. Isso porque se extrai do art. 

84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado aos documentos 

apresentados, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do 

direito. Pelos fatos narrados na inicial, ao meu entender verifico possível o 

deferimento do pedido, em forma de antecipação de tutela, pois no 

presente caso, cabe a Requerida comprovar que as alegações da autora 

são inverdades. Ademais, nesta fase processual, não há elementos 

documentais disponíveis à parte autora que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Ora, como cediço, em tais casos, deve a companhia utilizar-se dos meios 

ordinários de cobrança, pois não se admite nenhuma espécie de 
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constrangimento ou ameaça ao consumidor, ainda mais quando versa 

sobre bem essencial. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior 

Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO 

FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 

padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 

do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito 

à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de 

débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento 

de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão 

do abastecimento em razão de débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do 

fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma 

vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência 

da ilicitude do ato praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia 

S/A desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 484166 RS 2014/0047163-5, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

24/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014). 

(Negritei). Disso tudo se conclui que, em se tratando, na hipótese, de 

débito pretérito, superveniente de meses/anos anteriores, prudente é a 

suspensão dessa cobrança até decisão final. Observa-se, também, que a 

suspensão no fornecimento de energia ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Além disso, as alegações da parte autora, na hipótese, até que 

se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da 

tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Impõe 

consignar, ainda, que a determinação para impedir o corte do fornecimento 

de energia, não representa perigo de irreversibilidade, já que essa medida 

poderá ser efetivada normalmente, após a sentença, situação em que não 

se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de 

urgência vindicada, para determinar, na forma especificada, que a parte 

promovida SE ABSTENHA EM PROCEDER O CORTE NO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, na unidade consumidora n. 6/1242289-5, acerca 

do débito cobrado na fatura de consumo contestada, qual seja, R$ 825,24 

(oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos). Determino 

ainda que a Requerida se abstenha de inserir o nome do autor , nos 

órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito cobrado na fatura de 

consumo contestada, qual seja, R$ 825,24 (oitocentos e vinte e cinco 

reais e vinte e quatro centavos), até o deslinde da demanda. Arbitro, para 

a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), até ulterior deliberação judicial. Outrossim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015869-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEINE HELIODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015869-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEINE HELIODORO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente devidamente juntou o 

preparo recursal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as 

Contrarrazões. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso 

do prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018065-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018065-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIAN CARLA SANCHES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Devolvo os autos 

à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018085-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018085-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Recebo os Recursos Inominados, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente 

CARMEM LUCIA MENDES LEITE DA SILVA no ID. n°. 31082077. Verifico 

que a parte Recorrente BANCO DO BRASIL devidamente juntaram o 

preparo recursal conforme ID. n°. 30363959. No mais, intime-se as partes 

recorridas para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Devolvo os 

autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Após, remetam os 

autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021891-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021891-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Assim sendo, 

intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016585-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TADYA PUBLYA SANTANA DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016585-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TADYA PUBLYA SANTANA DA SILVA FONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Assim sendo, 

intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019395-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES DO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019395-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO ALVES DO BONFIM REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. E, 

de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015114-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (REQUERENTE)

THAMARA FERNANDA MOTA LOUZICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015114-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO LOUZICH DA SILVA, THAMARA FERNANDA MOTA 

LOUZICH REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente 

devidamente juntou o preparo recursal. Assim sendo, intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Devolvo os 

autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015029-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015029-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Verifico que a parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o 

preparo recursal. E, de outro lado, as Contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os 

autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011427-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO .Autos 1011427-93.2020 Vistos, etc. Tratam 

os presentes de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS 

C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR, proposta por ANNY MARCELE 

SANTOS DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte reclamante alega, em suma, que 

é titular da unidade consumidora n.º 6/2673746-0, sendo certo que sempre 

pagou em dia seus débitos. Ressalta que reside em uma kitinete e que seu 

consumo mensal gira em torno de R$ 37,00 (trinta e sete reais). Que foi 

surpreendida pois a requerida cobrou valores nas faturas do meses de 

05/2019 e 07/2019, indevidamente e respectivamente R$ 86,15 (oitenta e 

seis reais e quinze centavos) e R$ 325,14 (trezentos e vinte e cinco reais 

e quatorze centavos) Aduz tratar-se de valores acima da sua média de 

consumo. Requereu em caráter de medida liminar que seja determinada a 

imediata suspensão da fatura mês 07/2019 no valor de R$ 352,24 

(trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos). É a suma. 

DECIDO. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR, 

proposta por ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso 
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sub examen, como relatado, a parte autora pretende a tutela de urgência, 

para que a parte reclamada suspenda a cobranças da fatura mês 

07/2019. Pois bem, da análise aos autos, averiguo que a promovente, 

contesta a fatura mencionada acima, aduzindo cuidar-se de fatura com 

valor exorbitante, o qual é indevido, pois está acima da sua média de 

consumo. No entanto, verifico que referida fatura se refere a julho do ano 

de 2019, de modo que constato de forma indubitável, que não se encontra 

presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, preconizados pelo art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil de 2015. Ademais, as alegações estão fundadas 

em informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão, de plano, da providência reclamada, nesta fase de cognição 

sumária. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as 

razões apresentadas, verifico que não subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, por não estarem 

configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

preconizados pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 

Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Por 

fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada este encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015325-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015325-17.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR TESTEMUNHA: 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR, OU 

TUTELA :ANTECIPADA”, ajuizada por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

JUNIOR em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Os fatos foram 

narrados, na petição inicial (ID. 30931648), nos seguintes termos: 

“Constam junto aos dados do GOOGLE, pesquisas, reportagens de vários 

sites e jornais locais, com reportagens que maculam a imagem do 

requerente, que, embora tenha respondido a processo criminal acusado 

indevidamente de HOMICIDIO QUALIFICAADO E outros tipos de delitos 

constantes da denúncia, foi ABSOLVIDO pelo EGREGIO TRIBUNAL DO 

JURI, e somente restou uma punição mínima em regime aberto, por porte 

ilegal de arma, mas, as reportagens achincalham a moral e integridade 

deste cidadão que ora estagia no DETRAN/MT, e, está cursando DIRETO 

na UNIC; Várias reportagens do HIPERNOTICIAS, GAZETA DIGITAL, 

RDNEWS,, TVCA, G.1, CIRCUITO MT.COM.BR, FOLHAMAX 

IDEALMT.COM.BR, REPÓRTER MT, E, OUTROS PERIODICOS E SITES, que 

precisam ser retirados pois, em pesquisa todos estes fatos, que não 

foram acolhidos pelo JURI POPULAR, ainda ficam sendo expostos em 

desfavor de sua pessoa; Que, ninguém pode perdurar e ter em seu 

desfavor acusações indevidas como estas, pois, deixam marcas 

permanentes e magoam muito o ser humano, que nada deve à JUSTIÇA, e, 

ainda tem que conviver com estes desqualificados tipos de situação que 

constrange qualquer cidadão de bem. Ex-positis, e, tendo em vista que 

presentes os “fumus boni juris” e “periculum in mora”, não resta outra 

alternativa senão que vir a este digno juízo, para pedir que seja distribuída 

JUSTIÇA, e, deixando ileso este jovem ser humano que nada deve, repito, 

à JUSTIÇA DE MT; Que, foram diversas as solicitações feitas aos sites e 

jornais locais para que retirassem tais informações que denigrem com a 

imagem do REQUERENTE, mas, nunca o mesmo foi atendido em seu pleito, 

e, ao ACESSAR A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, para verificar algo 

em nome requerente, aparecem, pois estas matérias que já não refletem a 

realidade de sua situação atual, e, não podem continuar a manter estas 

exposições indevidas de sua VIDA PESSOAL E DELITOS QUE NÃO 

POSSUI EM SEU DESFAVOR”. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) 02. Que, após, recebida e autuada a presente, 

seja a GOOGLE, e os respectivos sites e periódicos locais, obrigados a 

retirar todas reportagens que depõe contra a personalidade do 

requerente, para dar fim a esta situação que causa enormes prejuízos 

morais ao requerente.. Que os sites e periódicos estão citados na inicial, 

como forma de ajudar na busca e retirada destas notícias inverídicas e 

que depõe contra a honra do requerente; 03. Que, LIMINARMENTE, seja 

determinada esta providência, e, caso queira que a parte requerida, seja 

citada/intimada para contestar a presente ação, sob pena de revelia e 

confissão. (...)”. À vista desse pedido, pelo douto substituto legal, 

determinada a intimação da parte promovente, a fim de que, no prazo de 

15 dias, providenciasse a emenda à inicial, ante as razões esposadas (id. 

30960315). Assim, em atenção ao despacho supracitado a parte 

manifestou-se acerca das ocorrências, bem como apresentou os 

documentos que entende pertinentes (id. 31033973, 31046412, 31049588 

e 31186352). Os autos vieram me conclusos, para os fins devidos. 

Verifico, entretanto, que, como juíza titular da 12ª Vara Criminal desta 

Comarca de Cuiabá, competente para presidir a instrução, preparo e 

demais atos relativos aos processos envolvendo os crimes dolosos 

contra a vida, ter atuado, na primeira fase do procedimento, nos autos da 

ação penal mencionada pela parte promovente, registrada sob. n.º 

21999-41.2016.811.0042, Código: 445148. E, como tal, apreciei as 

questões pendentes e decidi acerca dos pedidos formulados, incluindo a 

manutenção da prisão do requerente CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

JUNIOR , além de presidir a audiência única de que trata o artigo 411, do 

CPP, o que acarreta a incidência da regra contida no artigo 144, II, do CPP. 

Diante disso, para evitar arguições de nulidade futura, fundadas ou não, 

declaro meu impedimento legal para processar e julgar o presente feito, 

com base no supradito artigo 144, II, do CPC. Em consequência, determino 

a redistribuição dos presentes autos, com a compensação de praxe, ao 

Excelentíssimo substituto legal, com as homenagens deste juízo. Às 

providencias, portanto, observando às instruções e prescrições 

normativas. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014583-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CASSIA PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERNANDES OAB - MT26533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA AMERICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014583-26.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RITA CASSIA PINTO DE MIRANDA EXECUTADO: 

MARMORARIA AMERICA LTDA - ME Vistos, etc. I - Defiro o pedido para, 

na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, 

determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio 

até a quantia indicada. II – Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 

515, da CNGC. III – Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD, para o cumprimento de tal 

finalidade. IV – Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal. V – Sendo 

negativa a diligência, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

05 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie perante os 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

VI- Por derradeiro, ressalto que a pesquisa realizada perante o sistema 

RENAJUD, resultou negativa, uma vez que o veículo encontrado já se 

encontra penhorado por outro juízo, conforme extrato anexo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. MARIA APARECIDA 
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FERREIRA FAGO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012513-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012513-36.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME EXECUTADO: 

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME Vistos, etc. I - 

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II – Efetivado o bloqueio, 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e art. 515, da CNGC. III – Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD, para o 

cumprimento de tal finalidade. IV – Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal. V – Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie perante os cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004496-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIP'S COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP RECUPERADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004496-11.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: VIP'S COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME EXECUTADO: RP 

RECUPERADORA DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos, etc. 1. Como cediço, o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), razão por que, com fundamento nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, defiro o pedido e procedo, neste instante, ao comando de 

bloqueio do valor da dívida em conta bancária e aplicações financeiras, 

por meio do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias 

para a imediata vinculação, neste processo, dos valores transferidos. 

Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BacenJud. 2. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, faça-se, também, busca no sistema 

RENAJUD visando a encontrar veículos disponíveis para penhora. Na 

hipótese de existir veículo em nome do devedor e sem restrição, 

proceda-se à constrição, sem demora. 3. Com a resposta dos comandos 

realizados pelos sistemas eletrônicos, estimada em 72 horas, junte-se aos 

presentes autos. 4.(a) Acaso frustrados os comandos realizados pelos 

sistemas eletrônicos e não havendo petição das partes, intime-se a parte 

devedora para que, no prazo 5 dias, indique quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhados da prova de propriedade e, se for o caso, certidão 

negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do CPC). Decorrido 

o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, se necessário, diligencie perante 

os cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, 

ou especifique outros bens móveis para esse ato, sob pena de 

arquivamento. Não havendo manifestação da parte credora, com fulcro no 

artigo 921, inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a 

manifestação da parte interessada. 4.(b) Havendo êxito nos comandos 

eletrônicos, intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar 

impugnação ao cumprimento sentença ou Embargos à Execução, 

conforme o caso. Vale ressaltar que, tanto a impugnação ao cumprimento 

de sentença como os Embargos à Execução, serão admitidos somente se 

o juízo estiver regularmente garantido, sob pena de ser liminarmente 

rejeitado (artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 

No pertinente à alegação de excesso de execução, o devedor deverá 

apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o 

valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do 

artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5.(a) Não havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, 

faça-se o cadastro prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia 

consignada. 5.(b) Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou 

Embargos à Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no 

prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado 

nos autos, expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se 

os dados bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021688-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AGUIAR FILIPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021688-54.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: MARCIA 

AGUIAR FILIPIN Vistos, etc. I - Defiro o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II – Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515, da CNGC. III – 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD, para o cumprimento de tal finalidade. IV – Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. V – Sendo negativa a 

diligência, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie perante os cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. MARIA 

APARECIDA FERREIRA FAGO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012226-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WALLENN CARVALHO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012226-73.2019.8.11.0001. 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXEQUENTE: MAX 

WALLENN CARVALHO DE ARAUJO Vistos, etc. I - Defiro o pedido para, 

na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, 
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determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio 

até a quantia indicada. II – Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 

515, da CNGC. III – Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD, para o cumprimento de tal 

finalidade. IV – Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal. V – Sendo 

negativa a diligência, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

05 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie perante os 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. MARIA 

APARECIDA FERREIRA FAGO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

JOSE ANTUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005330-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ANTUNES DE FRANCA, ROBSON LUIZ ALMEIDA DE 

FRANCA REU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 30411472), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada por JOSÉ 

ANTUNES FRANÇA e ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANÇA em face de 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. As partes 

promoventes alegam, em síntese, que são clientes da empresa reclamada, 

desde o ano de 2018, por meio do contrato de prestação de serviços n.º 

0009066937, grupo n.º 829, cota n.º 0351, versão n.º 00. Ocorre que, 

originalmente, a titularidade era do Sr. José Antunes de França, no 

entanto, em 2019, passou para o seu filho, Sr. Robson Luiz Almeida de 

França. Enfatizam que, no mês de novembro/019, um preposto da parte 

promovida, chamado Marcos, informou que se efetuado o lance no valor 

de R$ 11.551,10 (onze mil e quinhentos e cinquenta e um reais e dez 

centavos), as prestações mensais seriam reduzidas para o importe de R$ 

495,06 (quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), o que foi 

realizado no mês de julho/019. Ressaltam, as partes autoras, que, embora 

a mencionada readequação tenha sido inserida no cadastro sistêmico, a 

empresa reclamada ainda emite as parcelas no valor de R$ 896,80 

(oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), descumprindo, com 

isso, o acordo firmado para a redução das faturas, dantes narrado. 

Afirmam, também, que realizaram diversas reclamações administrativas. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes promoventes, dentre 

outras alegações e providências, requerem liminarmente: “(...) 2. 

LIMINARMENTE, a título de tutela de urgência, que seja determinado que a 

ré passe a cobrar mensalmente os valores acordados entre as partes no 

quantum de R$ 495,06 (quatrocentos e noventa e cinco reais e seis 

centavos); (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, 

observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, 

especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela 

parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma 

subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com 

as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 

84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 

84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

as partes autoras alegam, em suma, que apesar do pagamento relativo ao 

lance no importe de R$ 11.551,10 (onze mil e quinhentos e cinquenta e um 

reais e dez centavos), a empresa reclamada não reduziu o valor das 

parcelas mensais vincendas, conforme acordado entre as partes. Pede, 

pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: “(...) 2. 

LIMINARMENTE, a título de tutela de urgência, que seja determinado que a 

ré passe a cobrar mensalmente os valores acordados entre as partes no 

quantum de R$ 495,06 (quatrocentos e noventa e cinco reais e seis 

centavos); (...)” Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, porquanto, a despeito da aparente relevância do fundamento 

invocado, as alegações estão fundadas em informações unilaterais das 

partes autoras, o que torna temerária a concessão da providência 

reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões das partes reclamantes e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pelas partes promoventes, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões das partes 

promoventes. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010059-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA MARINHO OAB - MT27682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010059-49.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GRAZIELLE FEITOSA MILAS REU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. As 

partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos, conforme ID. n°. 30944093. Com efeito, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, em conformidade com o 

prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95. Ademais, verifico que a 

parte reclamante requer que o processo não seja arquivado até o 

cumprimento da obrigação. Aguarde-se o prazo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003513-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA OAB - MT12517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003513-12.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA EXECUTADO: ENERGISA 

S/A Vistos. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme ID. n°. 

31320804, bem como foi pleiteado a expedição de alvará judicial a fim de 

proceder a vinculação e posterior levantamento do bloqueio judicial via 

Bacenjud de ID. n°. 31011405. O pleito vai deferido. Com efeito, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado 

entre reclamante e reclamada, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95. Aguarde-se o prazo para o cumprimento da 

obrigação. Decorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013634-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013634-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUZA CRISTINA GOMES DA COSTA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente 

no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico 

que a parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo 

recursal. E, de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015303-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ROMILDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015303-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLANGE ROMILDA CARDOSO REQUERIDO: VRG LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Recebo os Recursos Inominados, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o 

pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente SOLANGE 

ROMILDA CARDOSO no ID. n°. 29263203. Verifico que a parte Recorrente 

devidamente juntaram o preparo recursal no ID. n°. 29180472. E, de outro 

lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida 

SOLANGE ROMILDA CARDOSO. Desta feita, intime-se a parte recorrida 

GOL LINHAS AÉREAS S/A para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016310-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEREZINHA EUBANK RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016310-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA TEREZINHA EUBANK RICCI REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o 

pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. 

E, de outro lado, verifico que as Contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida ora Reclamada. Após, remetam os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016314-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016314-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUNIOR MARQUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a 

parte Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Assim sendo, 
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intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARESSA LOEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000565-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARESSA LOEBEL REQUERIDO: COMPAGNIE NATIONALE 

ROYALAIR MAROC Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que 

a parte Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. 

E, de outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021553-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LEMOS SOARES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021553-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDA LEMOS SOARES ROCHA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 

Recorrente devidamente juntou o preparo recursal. Assim sendo, intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal. 

Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021574-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA DENIS SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021574-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LILIA DENIS SOUSA FERREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente 

devidamente juntou o preparo recursal. Assim sendo, intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Devolvo os 

autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021430-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COLETTE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021430-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL COLETTE CORREA DA COSTA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do 

artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente devidamente 

juntou o preparo recursal. Assim sendo, intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Devolvo os autos à 

Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000473-85.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: JACKSON PELLIZZARI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 

da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente devidamente juntou o 

preparo recursal. Assim sendo, intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Devolvo os autos à 

Secretaria para aguardar as Contrarrazões. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013839-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013839-31.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ROBERTO BORGES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. Assim sendo, 

intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal. Devolvo os autos à Secretaria para aguardar as Contrarrazões. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011607-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA APARECIDA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011607-12.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: FABIANA 

APARECIDA MENDES Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito 

na petição inicial. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intime-se a parte devedora para nela comparecer, 

advertindo-a da oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei 

n. 9.099/95). Incorrendo pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora online. A devedora 

não sendo encontrada, intime-se o credor para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016583-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA VALQUIRIA MORAIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016583-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KASSIA VALQUIRIA MORAIS SANTANA REU: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR, proposta por KASSIA VALQUÍRIA MORAIS SANTANA em face 

de CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e FINANCEIRA ITAU CBD S.A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados na 

inicial. Para tanto, argumenta que no dia 10 de maio de 2018, foi a o 

Supermercado Extra, 1ª Requerida, aonde lhe fora oferecido um cartão de 

crédito do Banco Itaú, 2ª Requerida, momento em que aceitou a proposta e 

efetivou o contrato. Sustenta que no momento da contratação, fora lhe 

oferecido alguns serviços adicionais pelo banco, como “Seguro: Cartão 

Protegido”, tendo a requerente não optado por este serviço. Afirma que 

mesmo não tendo solicitado/aderido os serviços adicionais, as requeridas 

incluíram nas faturas do referido cartão, a cobrança de Seguro: Cartão 

Protegido, e que mesmo após o pedido de cancelamento, as cobranças 

não cessaram. Assim, requer em sede de tutela de urgência, que as 

requeridas cancelem a cobrança do serviço de Seguro: Cartão Protegido, 

no valor de R$ 10,35, excluindo das futuras faturas da Requerente. É o 

relatório. Decido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 

no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. As 

cobranças, o contrato, e outros documentos juntados aos autos, 

demonstram que, aparentemente, a parte autora pediu cancelamento do 

seguro incluído em seu cartão de crédito pela ré, de modo que, vislumbro, 

a probabilidade do direito por ela alegado. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantida a 

cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. Não seria 

jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não 

se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele 

ser modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR às 

Reclamadas que SUSPENDA, imediatamente, as cobranças relativas ao 

débito discutido nos autos (SEGURO- CARTÃO PROTEGIDO), bem assim, 

diante da suspensão da cobrança, SE ABSTENHA de incluir os dados da 

parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

objeto da demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora 

deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a 

ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. Defiro a inversão 

do ônus da prova. Já designada a sessão conciliatória, cite-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016639-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA OAB - MT25038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016639-95.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ REU: QUALICORP S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ em face de QUALICORP S/A, ambos 

qualificados na inicial. Para tanto, argumenta ao tentar realizar compras no 

crediário como de costume, foi informado pelo atendente que seu nome 

constava no cadastro de inadimplentes, dessa forma, dirigiu-se até o SPC, 

constatando que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito 

por uma suposta pendência junto a QUALICORP S/A nos valores de R$ 

62,37 (sessenta e dois reais e trinta e sete centavos) e 4x de R$ 186,24 

(cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) Sustenta que 

desde a constatação da restrição, vem tentando solucionar o impasse de 

forma amigável, todavia, ambas tentativas restaram infrutíferas. Assim, 

requer em sede de tutela de urgência, que a requerida exclua seu nome 

dos órgãos restritivos de crédito, bem como cesse as cobranças por 

telefone. É o relatório. Decido. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela reclamante 
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no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível 

se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. Todavia, 

em que pese as alegações trazidas aos autos pela parte autora, verifico 

que o extrato do SERASA demonstra a existência de outras negativações, 

razão a qual, a concessão da medida em nada modificaria o perfil 

econômico refletido pelo alusivo órgão de proteção ao crédito, de modo 

que entendo ausente o perigo de dano. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA - EXCLUSAO DE NEGATIVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OUTRA 

NEGATIVAÇÃO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA. Para a concessão da 

tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter incidental, 

é necessária a presença concomitante dos requisitos dispostos no art. 

300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano. 

Não há perigo de dano no indeferimento da medida cautelar exclusão da 

negativação objeto do feito quando existente outra negativação cuja 

ilegitimidade não se demonstrou. Ademais, verifica-se que a inscrição 

negativa foi realizada há longo período de tempo, assim, novamente resta 

afastado o periculum in mora. Senão vejamos: "[...] EXCLUSÃO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -"PERICULUM IN 

MORA"- INEXISTÊNCIA. Para o deferimento da medida cautelar, é 

necessária a presença dos requisitos fundamentais, quais sejam, o" 

fumus boni iuris "e o" periculum in mora ". Tendo a inscrição negativa sido 

realizada há longo período de tempo e possuindo a parte autora outras 

negativações em seu nome, afastado está o" periculum in mora ". 

(Apelação Cível nº 1.0707.13.031671-4/002, Relator: Des. Marco Aurelio 

Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 09/02/2017, publicação da 

sumula em 17/02/2017). Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença da probabilidade do direito, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem o perigo de dano alegado. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. Defiro a inversão do ônus 

da prova. Audiência de conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016671-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PINTO DA FONSECA OAB - MT19843/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAMA & SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016671-03.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ERICA ALVES PINTO DA FONSECA REU: GAMA & SOUZA LTDA - 

ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposto por ÉRICA 

FONSECA VILA, em desfavor de CABINE MÁGICA (GAMA & SOUZA 

LTDA), ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que procurou 

a empresa reclamada a fim de contratar os serviços de fotografia 

instantânea para o dia do seu casamento e que optou pelos seguintes 

serviços: espelho mágico com guestbook no valor de R$ 2.600,00 (dois mil 

e seiscentos reais) a vista. Ocorre que, na empresa reclamada não agiu 

com cautela, e foi negligente, deixando de tomar as providencias cabíveis 

no sentido de cumprir o contrato assinado com a reclamante. Afirma que a 

empresa reclamada não cumpriu o contrato, e deixou de prestar 

integralmente os serviços contratados e pagos pela reclamante, no que 

tange o livro de recordações, o qual não foi disponibilizado aos 

convidados. Sustenta ainda, que segundo a ré, os arquivos com as fotos 

seriam enviados logo após o evento, fato este que também não ocorreu. 

Assim, requer em sede de tutela de urgência, que a reclamada 

disponibilize, em arquivo digital, todas as imagens feitas no dia do 

casamento da requerente, capturadas pelo “Espelho Mágico”. Com a inicial 

vieram documentos. Vieram-me os autos conclusos. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido não merece prosperar ante 

à ausência dos requisitos necessários. Na hipótese, mesmo que se 

considere presente a probabilidade do direito, para que seja dado 

provimento ao pedido, deve estar presente a urgência necessária ao 

provimento da tutela requerida, materializada na existência de risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação, elemento que não exsurge. Ora, o 

simples fato da requerente supor que a empresa ré, de forma até 

proposital, possa se desfazer de tais imagens, não configura a urgência 

necessária ao deferimento do pleito de tutela de urgência. A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA 

DE ÁLBUM DE CASAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE - INDEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 

300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não 

cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando 

houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora) - Ausente demonstração de 

situação de risco iminente a justificar a urgência do procedimento apta a 

autorizar a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão que 

indeferiu a tutela de urgência para obrigar o réu a entregar o álbum de 

casamento dos autores. (TJ-MG - AI: 10000190685073001 MG, Relator: 

Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de 

Publicação: 18/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. 1. Inexistência de 

elementos a indicar o preenchimento dos requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC/15, quais sejam 

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

processo. 2. Ausente demonstração de situação de risco iminente a 

justificar a urgência do procedimento apta a autorizar a antecipação da 

tutela. 3. Liminar indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081344707, Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da 

Silveira, Julgado em: 24-07-2019) Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada 

em razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da 

medida liminar. Defiro a inversão do ônus da prova. Audiência de 

conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015322-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015322-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR:JERUSALINA RODRIGUES DA SILVA REU: CLARO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por JERUSALINA RODRIGUES DA SILVA em face de CLARO S/A, ambos 

qualificados na inicial. Sustenta o reclamante, que em 30/10/2019 

contratou com a reclamada um pacote denominado COMBO MULTI 

(telefone, internet e tv), sendo instalado os serviços em sua residência. 

Ocorre, que sem qualquer aviso, a Claro desabilitou a linha da autora, 

mesmo a autora estando em dias com os pagamentos das faturas. 

Sustenta que tentou resolver administrativamente, todavia, a tentativa 

restou infrutífera. Assim, a parte autora postula a concessão de medida 

liminar para o fim de restabelecer o serviço de telefonia contratado, que 

deixou de operar por ato devido à parte ré. Decido. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à 

utilização do serviço em razão de ato que não se pode atribuir à 

reclamante. Ocorre que o serviço restou inoperante, sem que tenha 

havido solicitação pelo consumidor e bem assim, pelo que se vislumbra, a 

princípio, ante a inexistência de débitos, já que o autor junta aos autos as 

faturas devidamente pagas. O perigo de dano se traduz na permanência 

da inoperação do serviço, sem que para tanto tenha dado causa a parte 

autora. Tal fato resta bastante para apontar que o indeferimento da medida 

é que poderá vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não seria 

coerente determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que 

por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que entendo razoável a concessão liminar 

com fulcro no art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada nos termos do art. 300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a 

parte ré que promova o restabelecimento do serviço de telefonia da 

requerente, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

efetiva intimação. Aplico à parte ré, para o caso de descumprimento da 

determinação, multa que fixo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em 

favor da parte autora. Antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Audiência de conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012576-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DOUGLAS DA COSTA SCHLEICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012576-27.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: WAGNER 

DOUGLAS DA COSTA SCHLEICH Vistos, etc. Cite-se a parte devedora, via 

Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito descrito na petição inicial. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intime-se a parte devedora para 

nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora 

online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o credor para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção 

(art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016616-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA PEREIRA SERRA GERALDINO 63193264172 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016616-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLEIDE APARECIDA PEREIRA SERRA GERALDINO 63193264172 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE 

DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR”, ajuizada por CLEIDE APARECIDA 

PEREIRA SERRA GERALDINO 63193264172 em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto 

ao débito apontado em seu nome, pela empresa reclamada, nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente ao contrato n.º 0350433752, no valor de R$ 

1.442,07 (um mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos), 

disponibilizado no dia 14.4.020. Esclarece que foi surpreendida com a 

mencionada restrição ao tentar realizar um empréstimo bancário. Ressalta 

que é cliente da empresa promovida, por meio do contrato n.º 

0385803216, com as linhas telefônicas n.º (65) 99961.7680 e (65) 

99902.5092, bem como afirma quitar regularmente todas as prestações 

mensais. Narra, a parte autora, que, “tinha, há mais de um ano, contrato 

com a Promovida com o nº 0350433752, qual conforme boleto de 

outubro/2019 se referia a 3 linhas telefônicas móveis sendo 

(65-99961-7680, 65-99902-5092 e 65-99912-0737), quais tinham pacotes 

de serviço 1,5 GB, 10 GB e 3GB de limites de navegação na Internet e 

assim, pagava mensalmente em média o valor de R$ 350,00 a R$ 450,00, 

conforme boleto de Outubro de 2019”. Informa, ainda, que, no mês de 

outubro/019, por não usar todo o pacote oferecido, solicitou a alteração do 

plano originalmente contratado e, cancelou a linha n.º (65) 99912.0737. 

Contudo, a parte requerida condicionou tal pedido ao pagamento de multa, 

pois o contrato havia sido renovado automaticamente por mais 12 (doze) 

meses. No entanto, aduz que a supracitada renovação contratual é ilícita, 

considerando que não existiu comunicação prévia e nem assinatura do 

referido aditivo. Relata, também, que, a empresa promovida “continua a 

atender a Promovente COM O MESMO SERVIÇO Objeto DO CONTRATO 

ANTERIOR, inclusive com 2 das mesmas linhas e matém todos serviços 

nas linhas POIS RELIGIOSAMENTE são PAGAS AS CONTAS de consumo 

MENSAIS”. Acrescenta, a parte requerente, que a cobrança da multa é 

irregular e, enfatiza, não recebeu nenhum boleto para pagamento, motivo 

pelo qual teve seu nome negativado. Salienta que realizou diversas 

reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

01 – Seja deferida a liminar para que seja procedida a retirada do nome da 

PROMOVENTE junto ao SERASA EXPERIAN e outros sistemas se houver 

sido inserido, quanto ao valor de R$ 1.442,00 do contrato nº 0350433752, 

no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa 

Excelência; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º, da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência da dívida somente 

pode ser feita pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta 

fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis à 

parte promovente que possam contribuir com suas alegações, razão pela 

qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte requerente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, a medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo à empresa 

promovida, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 
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nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016726-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016726-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO SOUZA SANTOS REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU 

CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, 

ajuizada por EDUARDO SOUZA SANTOS em face de FINANCEIRA ITAÚ 

CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado 

em seu nome, pela empresa reclamada, nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato n.º 005015249270000, no valor de R$ 

662,74 (seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), 

disponibilizado no dia 21.10.017. Esclarece que foi surpreendida com a 

mencionada restrição ao tentar realizar uma compra a crédito. Ressalta, 

ainda, que desconhece a dívida questionada, bem como afirma não ter 

celebrado nenhuma relação jurídica com a empresa promovida. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) Seja concedida a 

antecipação da TUTELA DE URGENCIA para determinar a exclusão 

imediata do nome do requerente dos registros do SERASA e SPC (todas 

as restrições feitas pela requerida), com a imposição de multa diária pelo 

descumprimento da obrigação, face a inexistência de relação jurídica entre 

as partes; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º, da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência da dívida somente 

pode ser feita pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta 

fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis à 

parte promovente que possam contribuir com suas alegações, razão pela 

qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte requerente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, a medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo à 

promovida, visto que tal determinação não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RAMOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001256-77.2020.811.0001 

Reclamante: MARIA DA GLORIA RAMOS DUARTE Reclamada: B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma 

do art. 355, inc. I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando 

na fase atual a necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Reclamada, pois 

embora reste demonstrado que a Reclamada não se confunde com a 

empresa Marketplace empresa parceira, verifico que ambas possuem o 

mesmo interesse econômico, disponibilizando o mesmo serviço aos 

consumidores. Assim, considerando a Teoria da Aparência, por 

considerar a parte autora que celebrou a compra com a Reclamada, 

entendo ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. 

Ultrapassada a única preliminar ventilada pela Reclamada, passo ao 

exame do mérito. Narra a parte autora que adquiriu da Reclamada em 

23/09/2018, um Relógio Timex Ironman Sleek 150 Edição de 30 anos Digital 

Masculino TW5M00800BD/I, pelo valor de R$ 219,00 (duzentos e 

dezenove reais), contudo, ao recepcionar o produto, notou que era 

diverso do adquirido. Que pretendeu a troca do produto, no entanto, foi 

informada a indisponibilidade, solicitando, então, a restituição do valor 

pago. Ainda, que apesar de ter devolvido o relógio e pago pelo envio do 

mesmo, até a propositura da ação, a quantia paga pelo produto não foi 

restituída. Assim, pretendeu a restituição de R$ 242,60 (duzentos e 

quarenta e dois reais e sessenta centavos), e a condenação da 

Reclamada por danos morais. Em defesa, esclarece a Reclamada que não 

pode responder pelos fatos narrados pela parte autora, tendo em vista 

que adquiriu produto da loja parceira “time center”, não possuindo 

qualquer ingerência sobre as vendas das mercadorias, pleiteando ao final 

a improcedência dos pedidos formulados na presente ação. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada mais apta a provar o insucesso da 
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demanda do que a parte autora a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

a Reclamada comprovar a veracidade de sua alegação na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, 

ônus do qual não se desincumbiu. Na espécie, restou comprovado que a 

parte autora adquiriu um relógio no site disponibilizado pela Reclamada 

para compras, contudo, recepcionou produto diverso do adquirido. E que, 

não obstante a parte autora tenha pretendido a substituição e, por último a 

restituição da quantia paga pelo produto, fato é que nenhumas das 

solicitações realizadas foi atendida, caracterizando-se falha em sua 

prestação de serviço. Assim, restando evidenciada a falha na prestação 

do serviço da Reclamada, tenho por procedente o pedido de restituição do 

valor do produto, conforme preceitua o art. 18, §1º, II, do Código de 

Defesa do Consumidor, de forma simples, por tratar-se de 

descumprimento contratual. No que pertine o pedido de condenação da 

reclamada por danos morais, concluo que o mesmo não merece 

procedência. Isto porque, a situação vivenciada pela parte autora, embora 

seja de fato incontroverso o transtorno, não tem o condão de ultrapassar 

os meros dissabores do dia-a-dia, ao passo que o dano moral resta 

configurado apenas quando houver lesão de um direito, causado por um 

ato ilícito, o qual gera grande abalo à honra, dignidade da pessoa, imagem 

ou qualquer outro atributo da personalidade, o que não é o caso dos 

autos. A propósito, lição de Sérgio Cavallieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.93: “Nessa linha 

de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além, de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, 

sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como 

febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só 

poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma 

agressão à dignidade de alguém. ” Ademais, é cediço que os tribunais têm 

decidido que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera 

indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais em que 

resta efetivamente configurada a violação aos atributos de personalidade, 

o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PLACA DE VÍDEO COM 

VELOCIDADE DE 4GB PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO INFERIOR, 

COM METADE DA VELOCIDADE. REPETIÇÃO DA QUANTIA PAGA NA 

FORMA SIMPLES. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL QUE AFRONTE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007983612, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em: 30-11-2018) ECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NOVO. BICICLETA. ENTREGA DE 

PRODUTO COM MODELO DIVERSO. EXTINÇÃO AFASTADA. ANÁLISE DO 

FEITO, COM BASE NO PERMISSIVO LEGAL DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. 

FALHA DO FORNECEDOR EVIDENCIADA. DEVER DE RESTITUIR. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL. 

Restituição do valor: Tendo o consumidor comprado produto diverso do 

que lhe foi entregue, não há qualquer dúvida que faz jus à devolução do 

preço pago. Dano moral: Não sendo o caso de danos morais in re ipsa, 

somente restariam reconhecidos, caso o requerente lograsse comprovar 

alguma excepcionalidade, o que não fez. Na hipótese dos autos, a 

situação relatada não ultrapassou o mero aborrecimento, pois da narrativa 

dos autos não se verifica tenha sido o autor ofendido em sua honra, 

intimidade ou consideração pessoal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006850978, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em: 18-04-2018) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para tão-somente, 

condenar a reclamada a proceder a restituição de R$ 242,60 (duzentos e 

quarenta e dois reais e sessenta centavos), a parte autora, a título de 

danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido e 

acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021282-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LARA HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021282-33.2019.811.0001 

Reclamante: ELIZEU DE LARA HURTADO Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc., Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Inicialmente, rejeito 

a preliminar de falta de falta de interesse de agir arguida em defesa pela 

reclamada, pois o fato de ter revisada a fatura referente ao mês setembro 

de 2019, não impede que este juízo analise o presente feito, uma vez que 

o autor, além de requerer a revisão das faturas não condizentes com o 

consumo real de seu imóvel, pleiteia a sua responsabilização pelo fato de 

ter realizada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica de 

seu imóvel. Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta 

arguida pela Reclamada em defesa, porquanto entendo que os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

presente ação, não necessitando de prova pericial. Ultrapassadas as 

preliminares arguidas em defesa, passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

reclamante a revisão das faturas referente aos meses de setembro e 

outubro de 2019, aquela no valor de R$ 324,61 (trezentos e vinte e quatro 

reais e sessenta e um centavos) e esta última de R$ 868,81 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), pois discorda dos valores 

que estão sendo cobrados, uma que não correspondem à média mensal 

de sua Unidade Consumidora. A Reclamada por sua vez, alega a 

inexistência de ato ilícito, argumentando que o valor cobrado reflete o 

consumo utilizado pelo autor, e ainda, que não foi possível realizar correta 

leitura nos meses de julho e agosto de 2019, sendo que nos referidos 

meses foram cobrados o “consumo mínimo”, de modo que no mês de 

outubro de 2019 foram cobrados os respectivos meses não registrados, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

Tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante 

demonstrar a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos da legislação processual civil. Não obstante, a 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II, do CPC), de comprovar o motivo que ensejou o aumento abrupto do 

valor na fatura correspondente ao mês de outubro de 2019. De acordo 

com o histórico de consumo apresentado pela Reclamada –id. 29451379, 

nos meses de julho e agosto de 2019 a reclamada não realizou a leitura no 
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medidor da unidade consumidora de titularidade do autor, porém, efetuou a 

cobrança como se a leitura tivesse sido registrada. Afirma-se isso, pois 

não houve qualquer alteração no valor das faturas nos meses de julho e 

agosto de 2019 se comparadas as faturas anteriores. Assim, injustificável 

o aumento abruto na fatura do mês de outubro de 2019. Evidencia-se, 

pois, que os fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis. A 

demonstração da situação excepcional incumbia à concessionária, sendo 

impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu, ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora, o que não se verifica nos presentes autos, pois ela é 

quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Logo, o aumento abrupto do consumo naquela unidade 

consumidora está desprovido de justificativa plausível, cabendo à 

empresa ré apresentar provas demonstrando que o autor usufruiu de toda 

a energia que cobrou. Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela reclamada, que não se desincumbiu do seu ônus probatório 

vez que não comprovou que o aumento abrupto do consumo na unidade 

consumidora se deu por responsabilidade do consumidor, impõe-se a 

desconstituição apenas da fatura do mês de outubro de 2019, pois a 

fatura do mês de setembro de 2019 foi retificada administrativamente, sem 

deixar de mencionar, ainda, que não restou demonstrado que o autor 

tenha se locupletado do consumo apontado, devendo, no entanto, as 

respectivas faturas serem recalculadas com base nas 12 (doze) últimas 

faturas anteriores as que estão aqui sendo questionadas, evitando-se o 

enriquecimento sem causa pela empresa, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico, segundo estabelece o artigo 884 do Código Civil. 

Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEPCIONAL IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. 

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA, 

O QUE DEMANDA READEQUAÇÃO. Relatou o autor que no mês setembro 

recebeu a fatura com valor de R$ 197,21, muito superior a média 

normalmente cobrada. Referiu que não obteve êxito nas tratativas 

administrativas. Postulou a revisão da fatura impugnada com a atribuição 

do valor devido. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa. Muito embora 

a unidade consumidora esteja em nome de... (TJ-RS, Relator: Vivian 

Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, Segunda 

Turma Recursal Cível)”. Com efeito, a responsabilidade da reclamada, que 

é objetiva, nasce, em primeiro lugar, do disposto no artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva das 

pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras 

de serviços públicos. A concessionária de serviço público responde pelos 

danos causados a terceiros, independentemente da verificação de culpa, 

quando demonstrada falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de 

causalidade entre eles; exceto se comprovada a inexistência do defeito ou 

a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No caso em questão, restou 

comprovado nos autos a suspensão do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora do autor em 16.12.2019, a qual foi religada mediante 

ordem judicial, constatando-se o nexo de causalidade. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento dos prejuízos 

ocasionados. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 1 – 

DETERMINAR que a reclamada proceda a da fatura do mês de outubro de 

2019, com vencimento em 04.11.2019, enquadrando-a ao valor médio de 

consumo dos doze últimos meses anteriores aos indicados na unidade 

consumidora do autor, por conta da fatura ora readequada 2 – 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao 

reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação; 

Confirmo a liminar concedida – id. 27529796. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001107-81.2020.811.0001 

Reclamante: MATHEUS CESAR FREITAS DA SILVA Reclamada: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. O 

cerne da presente ação consiste em analisar a existência de falha na 

prestação de serviço pela empresa Reclamada, haja vista a alegação da 

parte autora de que o voo contratado da empresa Reclamada previsto 

para sair no dia 30.12.2019 foi alterado unilateralmente para o dia 

29.12.2019, fato este que lhe causou transtornos, pleiteando ao final a 

devida compensação de cunho material e moral. A Reclamada, em defesa, 

alega que a alteração do voo ocorreu devido à reestruturação da malha 

aérea, fato este inclusive, informado com a antecedência por meio da 

agência de viagem, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados 

na petição inicial. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece,litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(gn). Não obstante as os 

argumentos sustentados pela empresa Reclamada em sua peça 

defensiva, os mesmos não merecem prosperar, haja vista ausência de 

provas de que tenha comunicado a parte autora ou a agência de viagem 

com antecedência de 72(setenta e duas), de acordo com a resolução da 

ANAC. Assim, não comprovando a empresa Reclamada que atendeu a 

resolução da ANAC, forçoso reconhecer que houve falha em sua 

prestação de serviço, uma vez que não cumpriu com o contrato celebrado 

com a parte autora, em destaque a data do voo contratado. Frise-se, 

ainda, ser inegável a relevância e observância de determinados aspectos 

dentro de um contrato de viagem aérea, entre eles destaca-se a fixação 
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de data de embarque, horários e itinerários, eis que normalmente o 

passageiro, programa suas atividades de acordo com tais dados. E como 

assentado na jurisprudência pátria, não há em que se falar em prova do 

dano moral, mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. A propósito, colaciono decisão nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DO 

VOO DE IDA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NO DIREITO DE 

INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. 

SUPRESSÃO DE UMA DIÁRIA NO DESTINO. PAGAMENTO PELA DIÁRIA 

NÃO USUFRUÍDA NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Caso em que 

as autoras adquiriram passagens aéreas de ida e volta (Porto Alegre - 

Belo Horizonte), em razão da participação da autora Lisandra, 

fisioterapeuta, no Curso de Atualização em Fisioterapia Obstétrica da 

Baracho Educação Continuada. Entretanto, ao chegarem ao aeroporto de 

POA, foram informadas que o voo havia sido antecipado, e o embarque já 

havia sido encerrado. Assim, foram realocadas em um voo na manhã 

seguinte, ocasionando a perda de um turno do curso por Lisandra. A 

sentença foi de parcial procedência, condenando as rés, solidariamente, 

ao pagamento de R$ 240,00 por danos materiais e de R$ 2.000,00 por 

danos morais apenas para a autora Lisandra. As autoras e a ré VRG 

Linhas Aéreas recorreram. Tese defensiva de necessidade de adequação 

da malha aérea que se afigura insuficiente a ensejar o afastamento da 

responsabilidade pelos danos causados, mormente porque a falha do 

serviço se baseia na falha do direito de informação. Danos materiais, 

relativos ao valor pago pelo turno que a autora Lisandra perdeu as aulas 

no evento, de R$ 240,00, que vai mantido, pois devidamente comprovado. 

Outrossim, os danos materiais referentes a uma diária no hotel (R$ 89,00) 

seguem afastados, pois não comprovado o efetivo pagamento. A 

alteração unilateral do horário do voo sem prévia notificação e realocação 

para somente o dia seguinte dão ensejo a dano moral. Falha na prestação 

do serviço que fez com que a autora Lisandra perdesse a parte da manhã 

do primeiro dia de curso em que iria participar. Danos morais para autora 

Lisandra que vão majorados para R$ 3.000,00 sendo fixados em R$ 

2000,00 para as demais. Em relação à Lisandra, a falha no direito de 

informação provocou perda de curso importante para sua formação e 

capacitação profissional. Em relação às demais, também sofreram com a 

falha no direito de informação, pois viram-se obrigadas a embarcar 

somente no dia subseqüente. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71006590269, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 22-02-2017)” O dano 

moral, portanto, é evidente, posto que a parte autora programou toda a 

sua viagem sob a orientação do contrato firmado com a companhia aérea, 

mas se viu frustrada em seus planos, devendo, portanto, a empresa ser 

penalizada, até mesmo com a finalidade de se evitarem futuros dissabores 

envolvendo outros clientes. Reconhecida a responsabilidade indenizatória 

da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. No que tange ao pedido de 

condenação da empresa Reclamada por danos materiais, tenho por 

improcedente, pois a parte autora juntou apenas reserva do apartamento, 

deixando, no entanto, de juntar, recibo ou comprovante de pagamento. 

Ante o exposto, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e o faço para tão-somente CONDENAR a 

empresa Reclamada a pagar a parte autora o montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir desta decisão 

homologada e juros a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1000949-26.202.811.0001 

Reclamante: SANDRO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta arguida pela Reclamada em 

defesa, porquanto entendo que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova 

pericial. Ultrapassada a preliminar suscitada pela Reclamada, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o reclamante declaração de inexistência de 

débitos da faturas referente ao mês de novembro e dezembro de 2019, 

pois discorda dos valores que lá estão sendo cobrados, uma que não 

correspondem à média mensal de sua Unidade Consumidora. A Reclamada 

por sua vez, alega a inexistência de ato ilícito, argumentando que o valor 

cobrado reflete o consumo utilizado pelo autor, bem como deve ser levado 

em consideração a variação da temperatura, sendo devida a cobrança e 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Tratando-se 

de relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos da legislação processual civil. Não obstante, a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de 

comprovar o motivo que ensejou o aumento abrupto dos valores que estão 

sendo cobrados nas faturas de energia elétrica referente ao mês de 

setembro, novembro e dezembro de 2019. Outrossim, de acordo o 

histórico de consumo apresentado pela reclamada – id. 29897212, as 

faturas anteriores e posteriores não refletem o consumo real do imóvel do 

autor. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis. A demonstração da situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Nesse passo, é a empresa fornecedora de 

energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu, ou 

que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não se 

verifica nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações. Logo, o aumento abrupto 

do consumo naquela unidade consumidora está desprovido de justificativa 

plausível, cabendo à empresa ré apresentar provas demonstrando que o 

autor usufruiu de toda a energia que cobrou. Assim, constata-se a 
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flagrante irregularidade praticada pela reclamada, que não se desincumbiu 

do seu ônus probatório vez que não comprovou que o aumento abrupto do 

consumo na unidade consumidora se deu por responsabilidade do 

consumidor, impõe-se a desconstituição das faturas questionadas, pois 

não restou demonstrado que a parte autora tenha se locupletado do 

consumo apontado, devendo, no entanto, as respectivas faturas serem 

recalculadas com base nas 12 (doze) últimas faturas anteriores as que 

estão aqui sendo questionadas, evitando-se o enriquecimento sem causa 

pela empresa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, segundo 

estabelece o artigo 884 do Código Civil. Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEPCIONAL 

IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE 

CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE 

CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA, O QUE DEMANDA READEQUAÇÃO. 

Relatou o autor que no mês setembro recebeu a fatura com valor de R$ 

197,21, muito superior a média normalmente cobrada. Referiu que não 

obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a revisão da fatura 

impugnada com a atribuição do valor devido. Afastada a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Muito embora a unidade consumidora esteja em nome 

de... (TJ-RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível)”. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada, que é objetiva, nasce, em primeiro lugar, 

do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a 

responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e 

das de direito privado prestadoras de serviços públicos. A concessionária 

de serviço público responde pelos danos causados a terceiros, 

independentemente da verificação de culpa, quando demonstrada falha na 

prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto 

se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou 

de terceiro. No caso em questão, restou comprovado nos autos a 

suspensão do serviço de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor em 13.01.2020, a qual foi religada mediante ordem judicial, 

constatando-se o nexo de causalidade. Reconhecimento, à luz dessas 

considerações, do dever de ressarcimento dos prejuízos ocasionados. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, resta nesse 

momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande 

potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore os 

seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 1 – DETERMINAR 

que a reclamada proceda a readequação das faturas Ref. novembro 

(2.679,89) e dezembro (1.699,02) de 2019, enquadrando-as ao valor 

médio de consumo dos doze últimos meses anteriores aos indicados na 

unidade consumidora do autor, por conta das faturas ora readequadas. 2 

– CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral a 

reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação; 

Confirmo a liminar concedida – id. 27990412. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000747-49.2020.811.0001 

Reclamante: ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA Reclamada: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

Suscitou a empresa Reclamada em preliminar de litispendência em virtude 

da existência de demanda ajuizada pela autora possuindo os mesmos 

fatos,  causa de pedi r  e pedido (Processo de n º 

1000733-65.2020.811.0001), em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível. 

Em razão da preliminar suscitada, após consulta no sistema PROJUDI, 

verifiquei que de fato existe outra ação, com as mesmas partes, mesma 

causa de pedir e pedido, e que de igual modo encontra-se concluso para 

sentença. Desse modo, para que não haja decisão conflitante, acolho a 

preliminar de litispendência arguida pela reclamada, devendo a presente 

ação ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, conforme preleciona o 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada. (grifo nosso) Desta feita, acolho a 

preliminar suscitada, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. I. C SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001274-98.2020.811.0001 

Reclamante: JOSE SILVA DOS ANJOS Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOSE SILVA DOS ANJOS em desfavor da empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Código de 

Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende o 

autor a condenação da empresa reclamada em indenização por danos 
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morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 228,89 

(duzentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), da qual alega 

desconhecer. A empresa reclamada, em defesa, alega inexistência de ato 

ilícito e esclarece que o débito questionado pelo autor é proveniente da 

linha telefônica por ele contratada que deixou de ser adimplida, pleiteando 

ao final a improcedência da ação. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Destarte, será objetiva a 

responsabilidade civil quando for suficiente, para que surja o dever de 

reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo e o 

comportamento do responsável, mesmo que ausente o aspecto subjetivo – 

culpa ou dolo. A responsabilidade objetiva funda-se na causalidade 

material, bastando para sua configuração a presença do dano. A par das 

premissas, a presente ação não merece acolhimento. Por se tratar de fato 

negativo – de que desconhece o débito - não há como exigir do autor, pela 

evidente impossibilidade material, a comprovação do débito, competindo a 

reclamada a demonstração de que a inscrição estava calcada no 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor. E, no 

caso dos autos, a reclamada desincumbiu-se do ônus que lhe cabia (art. 

373, II, do CPC), e comprovou nos autos que o débito questionado pelo 

autor é oriundo da linha telefônica que por ele foi utilizada e não paga. 

Para comprovar o alegado, a reclamada, além de apresentar as faturas e 

relatório de ligações recebidas e efetuadas, apresentou termo de 

contratação do serviço de telefonia, que por ele foi devidamente assinado, 

comprovante de residência e documentos pessoais que somente por ele 

poderiam ser apresentados. Esses elementos são suficientes para 

demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor 

exigido, restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato e 

débito não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha 

sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de 

verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor não se 

desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

da efetiva inadimplência dos serviços telefônicos que lhe foram prestados. 

Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da empresa reclamada, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO. 

Prova documental comprobatória da contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Ausência de prova do pagamento. Art. 373, I, CPC. 

Inadimplência evidenciada. Legitimidade da inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Desconstituição da dívida descabida. DANO MORAL. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a origem da dívida e o seu 

inadimplemento, o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito 

resulta do exercício regular de um direito do réu, art. 188, I, CC, resultando 

na ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, a 

existência de ato ilícito. Dano moral descabido. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da 

presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Condenação 

por litigância de má-fé. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70083266205, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 11-12-2019) “ 

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AUTORA. 

NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 

DE PROVA PERICIAL E ORAL. REJEITADA. Tratando-se de questão 

preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato aos autos 

comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já 

realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de 

outras provas. Preliminar rejeitada. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 

COMPROVADAS. A parte requerida logrou comprovar a existência do 

débito inadimplido, objeto da inscrição negativa. Assim, a inscrição do 

nome do requerente nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de 

direito, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, apta a 

ensejar o cancelamento do registro e a concessão de indenização por 

danos morais. No caso, a autora alegou que desconhece o débito que 

originou a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

negando a contratação. Ocorre que, a contratação restou demonstrada 

pelos documentos trazidos pela parte demandada, bem como pela perícia 

grafotécnica realizada a pedido da autora (fl. 102). Assim, diante das 

provas produzidas nos autos, cabia à autora comprovar o pagamento da 

dívida, o que não o fez. Desta forma, não há o que falar em falha na 

prestação dos serviços e condenação das demandadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECONHECIDA. 

Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à 

obtenção de vantagem indevida. Caracterizada a Litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V do NCPC. PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70080477797, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em: 29-05-2019)” No caso em debate, denota-se que o autor tenta 

se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Por fim, comprovado nos 

autos que o serviço de telefonia contratado pelo autor não fora adimplido 

dentro de vencimento, tenho por procedente o pedido contraposto 

formulado pela empresa Reclamada. Isto posto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE 

SILVA DOS ANJOS em desfavor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.., 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por fim, 

condeno o reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

1% do valor da causa a ser revertido em favor da Reclamada, na forma do 

artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno-o na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da 

causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, opino pela procedência do pedido contraposto, o 

que faço para o fim de condenar a reclamante ao pagamento de R$ 228,89 

(duzentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir da apresentação do pedido 

contraposto. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISA AGUIAR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRYSNA MARCELA RAMIREZ FERREIRA OAB - AC4773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

Narra a autora que o voo contratado RJ/Confins/CBA teve atraso superior 

a 04(quatro) horas, ocasionando uma demora inesperada para chegar a 

seu destino final. Além do atraso, alega que teve a mala avariada durante 

o trajeto, e que os pontos não foram computados, pleiteando pela 

condenação da reclamada por danos materiais e morais. A Reclamada, em 

defesa, alega que o voo contratado pela autora sofreu atraso de 01h45 

min, em razão da manutenção da aeronave, e que não recebeu 

reclamação da autora no que tange a danificação da bagagem, e, por fim, 

a pontuação é dada pelo valor pago pela tarifa, e não pelo trecho utilizado, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. O 

presente caso se trata de uma típica relação de consumo, em que a 

reclamante é considerada consumidora conforme artigo 2º do Código de 

Defesa do Consumidor e a Reclamada é prestadora de serviço, e, 

portanto, fornecedora conforme disposto no artigo 3º do mesmo Diploma 

Legal. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que a parte autora a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a Reclamada comprovar a veracidade de sua 

alegação na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Incontroverso nos autos que o voo 

adquirido pela autora para o dia 06.01.2020, sofreu atraso, com saída do 

Rio de Janeiro-RJ com destino a Cuiabá-MT, porém o mesmo foi inferior a 

quatro horas, tratando-se de um limite razoável, isto porque o embarque 

inicial estava previsto para as 19h20min e foi realizado às 22h30min. 

Destaco que a Reclamada reacomodou os autores em voo próprio, 

conforme determina a Resolução 141/2010 da ANAC em seu art. 3º, I, “a”. 

“Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao 

passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade;” Via de 

regra, o atraso de voo, quando superior a 4 horas, gera a 

responsabilização da companhia aérea por dano moral, quando não 

prestado o atendimento necessário ao passageiro, devido o transtorno 

causado ao consumidor, o que neste caso não restou evidenciado. Além 

disso, embora a Reclamante tenha chegado a seu destino após o horário 

pretendido, tal atraso não se mostra excessivo e inclusive não há 

qualquer prova de que este tenha sofrido qualquer prejuízo em 

decorrência desta demora. Ressalto também que a reclamante não juntou 

nenhum documento que comprove que perdeu compromissos 

profissionais em razão do atraso no voo, ora em comento. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO INFERIOR A QUATRO HORAS. 

INCÔMODO DENTRO DO TOLERÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alega a parte autora ter 

comprado passagem aérea, trecho Porto Alegre/Curitiba, para o dia 20 de 

setembro de 2012 às 16h45min. Assevera, contudo, que no dia da viagem 

o vôo atrasou e, por isso, perdeu sua consulta médica que era às 

18h30min. 2. Deu-se o atraso em função da reestruturação na malha 

aérea, de acordo com a parte ré. Ressalta-se, no entanto, que a empresa 

não proporcionou à autora as devidas informações quanto ao problema 

que ensejou o atraso. O que configura rompimento com os pressupostos 

consumeiristas, uma vez que a empresa ré está sujeita à responsabilidade 

objetiva. 3. Todavia, haja vista a companhia aérea ter providenciado o 

embarque da autora dentro do prazo concebível, assim como o vôo se deu 

antes de transcorridas quatro horas de demora, não são configurados os 

danos morais, conforme precedentes das Turmas Recursais. 4. Ainda, 

mesmo que a empresa ré tenha responsabilidade pelo serviço ofertado, 

devendo por bem prestá-lo, a autora não se precaveu contra eventuais 

atrasos ao marcar a consulta médica em horário tão próximo ao do vôo, 

sendo responsável pelos prejuízos por ela suportados. 5. Por certo que 

atrasos, independentemente do transporte utilizado, geram frustrações e 

estresse, porém, para que sejam tidos como situações indenizáveis, é 

necessário que ultrapassem a esfera do mero dissabor cotidiano. 6. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, fulcro art. 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582995, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 10/04/2014)”. Cumpre destacar, ainda, que a 

reclamante não formalizou qualquer reclamação junto à reclamada no que 

diz respeito a bagagem que alega ter sido avariada durante o trajeto, bem 

como foi creditada a pontuação no programa AZUL FIDELIDADE da 

passagem adquirida. Por último, quanto ao pedido de condenação da 

Reclamada por danos materiais, concluo ser improcedente, uma vez que o 

serviço foi prestado, ainda que tenha ocorrido o pequeno atraso. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela reclamante, determinando 

o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1001082-68.2020.811.0001 

Reclamante: ADILSON PEREIRA DE LIMA Reclamada: PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A Vistos, etc., Da análise dos autos, verifico que as 

partes celebraram acordo e requereram a sua homologação – id. 

29907675. Desta feita, opino pela Homologação do acordo firmado entre 

as partes neste processo, constante no id. 29907675, para que surta os 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, pela extinção do processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA CRISTINA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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Dispensado o Relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por WILMA 

CRISTINA SAMPAIO em desfavor da empresa CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Sem preliminares, passo ao exame do 

mérito. Narra a parte autora que pretendeu realizar o pagamento da fatura 

de cartão de crédito com vencimento em 10.11.2019, no valor de R$ 

1.413,73 (um mil quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos) que 

possui com a reclamada. Contudo, que em decorrência da situação 

econômica, resolveu pagar o respectivo em três parcelas de R$ 516, 56 

(quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), conforme 

proposto na fatura de cartão de crédito. Que no dia 11.11.2019 

compareceu em uma das lojas da Reclamada para pagar o cartão 

conforme proposto na fatura de cartão de crédito, no entanto, a atendente 

lhe informou que o valor do acordo naquele dia seria de R$ 624, 38 

(seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), discordando da 

cobrança do referido valor, pois a fatura lhe oportunizou parcelar a dívida 

em 03(três) parcelas de R$ 519,56 (quinhentos e dezenove reais e 

cinquenta e seis centavos). Por discordar do valor cobrado, requer a 

restituição do valor cobrado indevidamente, em dobro e a condenação da 

Reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega inexistência 

de ato ilícito, uma vez que o valor do acordo proposto na fatura com 

vencimento em 10.11.2019 era para o caso de pagamento no mesmo dia, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.(gn). Após detida análise dos autos, concluo 

pela improcedência da ação. Consta dos autos que a autora pretendeu o 

parcelamento do débito de R$ 1.413,73 (um mil quatrocentos e treze reais 

e setenta e três centavos), em 11.11.2019 conforme proposta na fatura 

com vencimento em 10.11.2019. Conquanto a autora tenha pretendido o 

pagamento da parcela de R$ 519,56 (quinhentos e dezenove reais e 

cinquenta e seis centavos), no dia 11.11.2019, o respectivo valor, sem 

acréscimo de juros, de acordo com o que consta na fatura, era para ser 

paga até o dia 10.11.2019. De fato, a Lei 7.089, de 23 de março de 1982, 

em seu art. 1º veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo 

vencimento se dê em feriado, sábado ou domingo, porém, no caso 

presente não restou comprovado que a reclamada cobrou juros sobre a 

totalidade do débito, e sim, sobre o valor do débito que conforme consta 

na inicial está sendo pago de forma parcelada pela autora. Ressalta-se, 

por oportuno, que eventual dificuldade da reclamante em obter segunda 

via de boleto bancário não o isenta do pagamento, uma vez que dispunha 

de outros meios para efetuar dito pagamento, sobretudo por que de posse 

do boleto original, enviado pela demandada para o seu endereço. Desse 

modo, os elementos inerentes à responsabilidade civil – ato ilícito – por não 

estar presente estar presente, por não ter a parte autora ter comprovado 

o alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, impede o acolhimento do 

pleito inicial. Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência uníssona de 

Nossos Tribunais, senão vejamos: 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 2545/2007.Número do 

Protocolo: 2545/ 2007. Data de Julgamento: 13-09-2007. E M E N T A: 

DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO CONFIGURADO O 

DEVER DE INDENIZAR. Não havendo provas para sustentar as alegações 

contidas na inicial, a solução que se impõe é a improcedência do pedido. 

Recurso conhecido e não provido. 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 3386/2006. RELATOR: 

DOUTOR YALE SABO MENDES. Número do Protocolo: 3386/ 2006. Data de 

Julgamento: 09-02-2007. E M E N T A: EMENTA – RECURSO CIVEL 

INOMINADO – DANO MORAL – EXPEDIÇÃO DE FATURA – AUSENCIA DE 

PROVA DO SUPOSTO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Inexistindo prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e 

nexo de causalidade entre a emissão da fatura e os supostos danos 

suscitados pelo recorrido à luz do art. 333, I. do CPC, os danos morais 

apontados devem decorrer, necessária e diretamente, do inadimplemento 

da obrigação por parte da empresa reclamada, o que não restou 

demonstrado nos autos. TAMG - Tribunal de Alçada de Minas Gerais 

Processo: 0433838-3 Apelação (Cv) Cível. Órgão Julgador: Segunda 

Câmara Cível. Relator: Juiz Alberto Vilas Boas. Data Julgamento: 

21/09/2004. Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO VENCIDO. A 

proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, no tocante à 

inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a inércia da parte 

que, em momento adequado descura de adotar providências, mesma 

mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se acolhe pedido de revisão 

contratual e indenização por danos materiais e morais quando evidenciado 

que o interessado não cumpriu o ônus processual que lhe competia, nos 

termos do art. 333, I, CPC.( ...). Portanto, não se verificando a ocorrência 

de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há que 

se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 

ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da Reclamada na ocorrência do fato danoso. Posto isso, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS ajuizada por WILMA CRISTINA SAMPAIO em desfavor da 

empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1000943-19.2020.811.0001 

Reclamante: CLEUDETE DIAS DE SOUZA Reclamado: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI Vistos, etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. O 

pedido formulado pelo Reclamado, de rejeição da concessão de justiça 

gratuita pleiteado pela Reclamante não merece acolhimento, pois as 

causas em trâmite perante os Juizados Especiais, no primeiro grau, 

independem de pagamento de custas, taxas ou despesas congêneres, 

consoante inteligência do art. 54, da Lei 9.099.1995. Afasto a preliminar de 
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incompetência absoluta por necessidade de perícia arguida pela parte 

autora na impugnação à contestação, uma vez que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, 

não necessitando de prova pericial. Ultrapassada a preliminar suscitada 

pelo Reclamado em defesa, passo ao exame do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pelo 

Reclamado por uma dívida de R$ 986,59 (novecentos e oitenta e seis reais 

e cinquenta e nove centavos), da qual alega desconhecer. O Reclamado, 

em sua defesa, alega que agiu licitamente ao efetuar a inscrição dos 

dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, diante da 

cessão de créditos efetuada pela empresa Via Varejo S.A., com o qual a 

autora financiou produtos que por ela foi adquirido. Trata-se de relação de 

consumo, na qual o reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que a reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que o reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou nos autos que 

o débito questionado pela autora foi objeto de cessão de crédito pela 

empresa Via Varejo S.A., credor original. Para comprovar o alegado, o 

Reclamado comprovou o termo de cessão de crédito, contrato da venda 

realizada, devidamente assinado pela autora e ficha de comprovação de 

compra a crédito. Esses elementos são suficientes para demonstrar a 

existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor exigido pelo 

reclamado, restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato e 

débito ilegítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua 

pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de 

verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não se 

desvencilhou. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência dos débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso 

.Corroborando: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. CRÉDITO CEDIDO DO BANCO SANTANDER 

PARA EMPRESA DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO COMPROVADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. Ao 

contrário do que tenta fazer crer a parte autora, que se insurge contra 

sentença de improcedência do pedido formulado, não há ocorrência de 

falha da ré ao proceder com a inclusão no cadastro de inadimplentes. A 

origem do débito restou evidenciada com a juntada do documento da fl. 39 

em que descritas as despesas de cartão de... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003847613 RS , Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 

26/07/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2012) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1001002-07.2020.8.11.0001
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GIORDANA MALDONADO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001002-07.2020.811.0001 

Reclamante: GIORDANA MALDONADO DE SIQUEIRA Reclamada: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que 

o voo de conexão contratado de Cuiabá/Brasília/Porto Alegre teve atraso 

de mais de uma hora prejudicando a sua agenda no salão, pois tinha um 

casamento para ir, além de perder sua carona. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que houve pequeno atraso no voo e que este atraso 

ocorreu em virtude problemas técnicos no avião. Ademais, assevera que 

o atraso foi ínfimo, não sendo capaz de gerar qualquer ofensa à honra, 

dignidade ou outro direito da personalidade do consumidor. O presente 

caso se trata de uma típica relação de consumo, em que a reclamante é 

considerada consumidora conforme artigo 2º do Código de Defesa do 

Consumidor e a Reclamada é prestadora de serviço, e, portanto, 

fornecedora conforme disposto no artigo 3º do mesmo Diploma Legal. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que a parte autora a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a Reclamada comprovar a veracidade de sua 

alegação na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Incontroverso nos autos que o voo de 

conexão (Brasília) adquirido pela autora para o dia 11.12.2019, sofreu 

atraso, porém o mesmo foi inferior a quatro horas, tratando-se de um limite 

razoável, isto porque o embarque inicial estava previsto para as 12h15min 

e foi realizado às 13h20min. Destaco que a Reclamada reacomodou a 

autora em voo próprio, conforme determina a Resolução 141/2010 da 

ANAC em seu art. 3º, I, “a”. “Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade;” Via de regra, o atraso de voo, quando superior a 4 horas, 

gera a responsabilização da companhia aérea por dano moral, quando não 

prestado o atendimento necessário ao passageiro, devido o transtorno 

causado ao consumidor, o que neste caso não restou evidenciado. Além 

disso, embora a autora tenha chegado a seu destino final uma hora depois 

do horário planejado, tal atraso não se mostra excessivo e inclusive não 

há qualquer prova de que este tenha sofrido qualquer prejuízo em 

decorrência desta demora, tampouco de que deixou de ir ao casamento 

por causa do atraso. Corroborando: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

DE VÔO INFERIOR A QUATRO HORAS. INCÔMODO DENTRO DO 

TOLERÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Alega a parte autora ter comprado passagem aérea, trecho Porto 

Alegre/Curitiba, para o dia 20 de setembro de 2012 às 16h45min. 

Assevera, contudo, que no dia da viagem o vôo atrasou e, por isso, 

perdeu sua consulta médica que era às 18h30min. 2. Deu-se o atraso em 

função da reestruturação na malha aérea, de acordo com a parte ré. 

Ressalta-se, no entanto, que a empresa não proporcionou à autora as 

devidas informações quanto ao problema que ensejou o atraso. O que 

configura rompimento com os pressupostos consumeiristas, uma vez que 

a empresa ré está sujeita à responsabilidade objetiva. 3. Todavia, haja 

vista a companhia aérea ter providenciado o embarque da autora dentro 

do prazo concebível, assim como o vôo se deu antes de transcorridas 

quatro horas de demora, não são configurados os danos morais, 

conforme precedentes das Turmas Recursais. 4. Ainda, mesmo que a 

empresa ré tenha responsabilidade pelo serviço ofertado, devendo por 

bem prestá-lo, a autora não se precaveu contra eventuais atrasos ao 

marcar a consulta médica em horário tão próximo ao do vôo, sendo 

responsável pelos prejuízos por ela suportados. 5. Por certo que atrasos, 

independentemente do transporte utilizado, geram frustrações e estresse, 

porém, para que sejam tidos como situações indenizáveis, é necessário 

que ultrapassem a esfera do mero dissabor cotidiano. 6. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, fulcro art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582995, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

10/04/2014)”. Sendo assim, concluo que a Reclamante não conseguiu 
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demonstrar o abalo moral que alega ter sofrido, não se desincumbindo, 

pois, do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, I do CPC), motivo pelo 

qual a ação é de ser julgada improcedente. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido formulado pela autora, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003841-30.2019.811.0001 

Reclamante: MAXIEL VETORELLO Reclamada: CLARO S.A. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por 

MAXIEL VETORELLO em desfavor da empresa CLARO S/A. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento 

antecipado da lide. Antes, contudo, de apreciar o mérito da demanda, 

passo a análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial 

arguida pela Reclamada. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: 

Alega a Reclamada a necessidade de realização de perícia técnica para o 

deslinde da controvérsia, o que relevaria causa de maior complexidade, a 

ensejar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 3.º, I c/c 51 da Lei 9.099/95. Malgrado a alegação da 

Reclamada, razão não lhe assiste, porquanto as falhas alegadas na 

prestação de seu serviço, consistente na ausência de sinal de internet 

dispensa a realização de prova pericial, ante a possibilidade de produção 

de outros tipos de provas, o que se corrobora ao fato de este Juízo estar 

julgando o feito antecipadamente, por concluir que a matéria discutida 

dispensa dilação probatória. Nesse sentido, mutatis mutandis: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA CELULAR. SINAL 

INEXISTENTE. SERVIÇO PRESTADO COM VÍCIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A AFASTAR A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. É de ser afastado o argumento de complexidade da causa, pois 

desnecessária a perícia para a solução da contenda. Matéria que já foi 

amplamente debatida nas turmas em razão de outras demandas idênticas. 

[...] Precedentes das Turmas Recursais Cíveis. Recurso Provido.” 

(Recurso Inominado n.º 71003512431 ? TJRS) Isto posto, REJEITO a 

presente preliminar. MÉRITO: Consta da exordial, em síntese, que o 

Reclamante é titular de terminal telefônico da operadora Reclamada, sendo 

que em razão de falha na prestação de serviço, ficou impossibilitado de 

usufruir o serviço de internet, requerendo, por tal razão, para fornecer o 

serviço nos moldes contratado e indenização por danos morais. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: ?O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.? Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Analisando detidamente os autos, embora 

seja possível reconhecer que a existência de falha da empresa que não 

forneceu a internet nos moldes contratado, necessário reconhecer a 

inexistência de dano moral. Neste contexto, confira-se a lição de Sergio 

Cavalieri Filho (in ?Programa de Responsabilidade Civil? ? 5ª ed. ? São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 98): ?[...] só deve ser reputado como dano moral 

a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].? In casu, não se 

constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Reclamante 

capaz de ensejar a reparação pretendida. Ademais, embora não se 

desconheça que a falha na prestação do serviço de internet possa 

causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação exposta 

na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza 

moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas 

relações contratuais. Isso porque o mero inadimplemento contratual não dá 

azo à reparação por dano moral, principalmente quando não comprovada 

ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu 

prejudicada. Neste aspecto, oportuno se mostra a transcrição de parte do 

voto proferido, em caso similar, pelo Desembargador Sebastião de Moraes 

Filho, Relator do Recurso de Apelação Cível n.º 105033/2011, Classe 

CNJ-198, Comarca de Mirassol D?Oeste, que adoto como razão para 

decidir, litteris: ?Nessa esteira de entendimento, não se pode olvidar que 

acontecimentos dessa natureza ocasionam certo dissabor ao cidadão. 

Porém, o dano moral não pode ser banalizado, erigindo-se em 

oportunidade de enriquecimento à custa de qualquer dissabor e 

aborrecimento, natural na vida em sociedade, devendo ser mensurado 

com prudência e bom senso, uma vez que o Direito tutela os bens jurídicos 

na medida de sua importância para a vida social harmônica e pacífica, não 

na medida das expectativas e frustrações de cada um.? A propósito, eis 

os seguintes julgados que se adequam perfeitamente ao caso sub 

examine, litteris: ?AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE TELEFONIA. MERO DISSABORT. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE ATO. 1. A interrupção no 

serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não 

ensejando indenização por danos morais. 2. A tese defendida no recurso 

especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, 

vedado pelo enunciado 7 da Súmula STJ. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.? (AgRg no Ag 1170293/RS, Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/04/2011) (gn) ?RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO 

TELEFÔNICO. MERO DISSABOR. O mero dissabor não pode ser alçado ao 

patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige. Recurso Especial conhecido e provido.? 

( REsp 606.382/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA 

TURMA, DJ de 17.52004) ?DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO 

TELEFÔNICO. MERO DISSABOR. Mera contrariedade pelo bloqueio de linha 

telefônica não causa dano moral indenizável.? (REsp 633.525/MA, Rel. 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ de 

20.2.2006) (gn) ?EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - MEROS 

DISSABORES DO QUOTIDIANO - AUSÊNCIA DE DANO - NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. - Não tendo o autor 
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comprovado que a interrupção do serviço de telefonia tenha maculado sua 

honra objetiva, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, I, do CPC, 

não há como ser acolhido o pleito indenizatório, uma vez que os fatos 

narrados na inicial não passam de meros dissabores ou aborrecimentos, 

incapazes de gerar dano de natureza moral. (Data de Julgamento: 

02/08/2012. Data da publicação da súmula: 10/08/2012.)? (gn) ?EMENTA: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As 

infrações contratuais que imputam a uma das partes aborrecimentos 

transponíveis não geram indenização por dano moral, uma vez que esta 

seara se revela meramente obrigacional, devendo haver no próprio pacto 

firmado entre as partes as penas necessárias ao ressarcimento de 

eventual prejuízo.? (Processo: Apelação Cível 1.0132.09.015625-9/001. 

0156259-66.2009.8.13.0132 (1). Relator(a): Des.(a) Otávio Portes. Data de 

Julgamento: 04/07/2012. Data da publicação da súmula: 13/07/2012) (gn) ?

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. Cabe ao órgão julgador 

decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo que a 

ele cabe determinar e escolher as provas necessárias à instrução do 

processo, a teor do disposto no art. 130 do Código de Processo Civil. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços é objetiva. A suspensão dos serviços de telefonia móvel constitui 

mero descumprimento contratual, sendo imprescindível a comprovação do 

dano moral daí decorrente, por não se tratar de conduta flagrantemente 

danosa, ainda que negligente. A ocorrência de meros dissabores 

decorrentes da espera pelo restabelecimento do serviço de telefonia, não 

caracterizam danos morais aptos serem indenizados.? (Processo: 

Apelação Cível 1.0145.11.000396-2/002. 0003962-64.2011.8.13.0145 (1). 

Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique. Data de Julgamento: 01/12/2011. 

Data da publicação da súmula: 11/01/2012) (gn) Portanto, inexistindo nos 

autos provas acerca da efetiva ofensa à integridade psíquica do 

Reclamante, não há se falar em dano passível de indenização, impondo-se 

a improcedência do pedido de condenação da empresa Reclamada por 

danos moral. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 

resolução de mérito, o pedido formulado na presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS formulada por MAXIEL VETORELLO em desfavor da empresa 

CLARO S/A, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

para tão somente determinar que a empresa Reclamada forneça nos 

moldes contratado, sob pena de aplicação de multa, não se trata de multa 

diária, a qual fixo em R$ 1.000,00(um mil reais), em caso de 

descumprimento. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008434-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MIDORI KUWADA LOPES 01981698175 (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA MIDORI KUWADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1008434-77.2020.811.0001 

Interessados: MASTER MIX COMERCIAL LTDA e ANA CLAUDIA MIDORI 

KUWADA LOPES Vistos, etc. Dispõe o art. 57, da Lei 9099.95, que “O 

acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser 

homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a 

sentença como título executivo judicial. ” E, ainda, no parágrafo único que 

“Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por 

instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério 

Público. Pois bem. Trata-se de ação de homologação de acordo 

extrajudicial firmado entre MASTER MIX COMERCIAL LTDA e ANA 

CLAUDIA MIDORI KUWADA LOPES. Contudo, a transação não poderá ser 

homologada, tendo em vista que para ser homologada haveria a 

necessidade de ser levada a ação já ajuizada, ou seja, deve existir uma 

ação previamente existente, o que não é caso dos autos. Assim, carece a 

autora interesse de agir em ação de homologação de acordo extrajudicial, 

pois o ajuste firmado com a requerida já é um título executivo extrajudicial, 

possuindo eficácia específica. Aliás, esse é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO 

TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

CONHECIMENTO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE POR FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE SOBRE A NATUREZA DE CONTRATO 

PARTICULAR EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 

5/STJ.DECISÃO MANTIDA.1. A simples indicação dos dispositivos legais 

tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão 

recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de 

prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.2. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula 

contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.3. No caso, 

o Tribunal de origem indeferiu pleito homologatório de acordo por ausência 

de interesse de agir, por entender que o instrumento apresentado para 

homologação não visava a encerrar litígio judicial, mas a constituição de 

nova relação jurídica. Alterar tal conclusão demandaria o reexame da 

prova dos autos.4. A homologação judicial de transação extrajudicial exige 

existência de ação previamente ajuizada. Precedentes. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 349.284/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/04/2014, DJe 14/04/2014) Desta feita, opino pela extinção da presente 

ação de homologação de ação extrajudicial, por falta de interesse de agir, 

nos termos do art. 330, I, e 485, inciso I e VI, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES CAVALCANTE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001087-90.2020.811.0001 

Reclamante: MOISES CAVALCANTE GOMES Reclamado: BANCO 

AGIBANK S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de impugnação do valor da causa 

apresentada pelo banco reclamado em defesa, pois resta claro que o 

autor atribui e estima ser compensado pelo ato ilícito decorrente dos 

descontos indevidos realizados em sua conta bancária. Vale acrescentar, 

ainda, que em se tratando de pedido de condenação por danos morais, 

para o qual não há uma previsão legal de valor a ser atribuído, estima-se 

que o valor é aquele buscado, ou seja, pretendido pelo autor. Assim, não 
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tendo o dano moral um valor econômico, ou sendo o valor inestimável, 

caberá ao autor dar qualquer valor causa, conforme dispõe o art. 292, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Narra o autor que em 03.12.2019 contratou empréstimo 

com o banco reclamado, a ser pago em 5(cinco) parcelas de R$ 585,29 

(quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Em seguida, 

que antes mesmo de vencer a primeira parcela do empréstimo contratado, 

o banco reclamado efetuou diversos descontos em sua conta bancária 

que totaliza o montante de R$ 1.815,04 (um mil oitocentos e quinze reais e 

quatro centavos). Em razão do ocorrido, requer o autor a condenação do 

banco reclamado por danos morais. O Reclamado, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito e que os descontos são devidos, porquanto 

previsto em contrato, pleiteando pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. Com efeito, trata-se de relação regulada 

pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a 

caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o reclamado está 

mais apto a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe o reclamado a comprovar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de prestador de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Incontroverso nos autos que o 

autor em 03.12.2019 celebrou acordo como o banco reclamado em 

03.12.2019 (contrato n. 1212423027), para pagamento das parcelas 

(03,04,05 e06) do antigo contrato (contrato n. 1212423027), a ser pago 

em 05(cinco) parcelas de R$ 585, 29 (quinhentos e oitenta e cinco reais e 

vinte e nove centavos). O autor comprovou que em 10.12.2019 realizou o 

pagamento da primeira parcela com vencimento em 12.12.2019, bem como 

comprovou por meio de extrato que em 10.12.2019, o banco reclamado 

precedeu diversos descontos totalizando o montante de R$ 1.815,04 (um 

mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos). No caso em comento, 

conquanto o banco reclamado alegue licitude quanto aos descontos 

realizados no dia 10.12.2019, descurou de apresentar qualquer 

documento que pudesse comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia (art. 

373, II, do CPC). Por outro lado, o autor desincumbiu do ônus probatório, e 

comprovou que o reclamando, no mês de dezembro de 2019 e no mês de 

fevereiro de 2020 procedeu novos descontos, o que caracteriza falha na 

prestação de serviço. Assim, deve ser mantido o contrato firmado entre 

as partes, e o reclamado ser responsabilizado pelos danos ocasionados 

ao autor. Embora o mero descumprimento de contrato não enseje danos 

morais indenizáveis, a conduta do reprovável banco reclamado de realizar 

descontos injustificados, a indenização deve ser aplicada em vista a sua 

função preventiva e punitiva, no sentido de que situações similares não se 

repitam. Reconhecida a responsabilidade indenizatória do reclamado, resta 

nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico do reclamado e objetivando que esta aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 

mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida, e 

no mérito pela parcial procedência da presente ação, e o faço para: 1 – 

DETERMINAR que o reclamado proceda os descontos de acordo com o 

acordo firmado em 03.12.2019; 2 – CONDENAR o reclamado a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescendo-se juros moratórios desde a citação e de correção 

monetária calculada pelo INPC.IBGE a contar do julgamento; Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P. I. C. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003662-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MARTINS CAVALCANTE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003662-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA MARTINS CAVALCANTE DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. As partes informam 

que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e 

encartado nos autos, conforme petição de ID. nº 27824769. Com efeito, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal nos 

termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se 

os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015789-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLACO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. GONDIM TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015789-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: POLACO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

MOVEIS EIRELI REQUERIDO: L. F. GONDIM TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME 

Vistos, etc. As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos, conforme petição de ID. 

nº 31346867. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no artigo 57, da 

Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003662-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MARTINS CAVALCANTE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003662-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA MARTINS CAVALCANTE DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. As partes informam 

que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e 

encartado nos autos, conforme petição de ID. nº 27824769. Com efeito, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO 

formulado entre reclamante e reclamada, mediante sentença, em 

conformidade com o prelecionado no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com lastro legal nos 

termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil. Arquivem-se 

os autos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013335-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013335-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA BUENO REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos. Verificando nos autos que a parte 

reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme 

noticiado no bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto 

ao prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua 

extinção. Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 

606217-2/2020), para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, 

arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010752-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010752-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA RODRIGUES REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Verificando 

nos autos que a parte reclamante já alcançou o remédio jurídico 

satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos autos, 

evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 606228-8/2020), para levantamento da 

quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014322-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARRETO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014322-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA BARRETO SAMPAIO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já alcançou 

o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos 

autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 606253-9/2020), para levantamento da 

quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009386-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MACHADO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009386-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATHAN MACHADO DA GAMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já alcançou o 

remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos 

autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 606264-4/2020), para levantamento da 

quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012710-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CUNHA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012710-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLINGTON CUNHA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Verificando nos autos que a parte reclamante já 

alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Segue alvará eletrônico (n.º 606289-P/2020), 
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para levantamento da quantia depositada em juízo. Após, arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006124-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006124-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requer a desistência dos presentes autos. Assim sendo, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Diante do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016308-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016308-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEVERSON RAMOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante 

requer a desistência dos presentes autos. Assim sendo, nos termos do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Diante do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014216-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014216-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAYCON RODRIGO KELM EXECUTADO: GERALDO 

GONCALVES DA SILVA FILHO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requer a desistência dos presentes autos, 

bem como o desbloqueio dos valores acostados no ID n°. 31012508. O 

pleito vai deferido. Assim sendo, nos termos do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016159-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016159-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON PEREIRA DE MORAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante requer a desistência dos presentes autos. Assim sendo, 

nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 

2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta reclamação 

e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016241-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR - VIAGENS E TURISMO (REQUERIDO)

FLY WORLD BRASIL VIAGENS E FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016241-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADSON SOUZA CARVALHO REQUERIDO: CLAUDIO DE 

SOUZA JUNIOR - VIAGENS E TURISMO, FLY WORLD BRASIL VIAGENS E 

FRANQUIAS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual, frustrada a 

citação da parte ré, consoante se verifica no AR de ID nº 28058708 e 

28070556, a parte autora foi intimada para indicação do endereço da parte 

adversa, conforme se verifica no Despacho de ID nº 29632694, deixando 

transcorrer in albis o prazo assinalado pelo juízo. Conforme art. 319, II do 

CPC, a petição inicial deve conter, além da qualificação das partes, o 

endereço correto da parte ré para que a citação possa ser realizada. 

Tendo em vista que a parte autora foi intimada para emendar a inicial e 

indicar o endereço para citação da parte ré e se manteve inerte, imperioso 

é o indeferimento da petição inicial, de acordo com o que disciplina o art. 

321, § único, também do CPC. Ante ao exposto e fundamentado, OPINO 

por indeferir a petição inicial e por JULGAR EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 
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Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da 

Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004789-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004789-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIANA ALVES DE MORAES REQUERIDO: AVIANCA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer , na qual, frustrada a citação da parte ré, consoante se verifica 

no AR de ID nº 24284533 e 26528571, a parte autora foi intimada para 

indicação do endereço da parte adversa, conforme se verifica no 

Despacho de ID nº 27850027, deixando transcorrer in albis o prazo 

assinalado pelo juízo. Conforme art. 319, II do CPC, a petição inicial deve 

conter, além da qualificação das partes, o endereço correto da parte ré 

para que a citação possa ser realizada. Tendo em vista que a parte autora 

foi intimada para emendar a inicial e indicar o endereço para citação da 

parte ré e se manteve inerte, imperioso é o indeferimento da petição inicial, 

de acordo com o que disciplina o art. 321, § único, também do CPC. Ante 

ao exposto e fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial e por 

JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I e IV, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 

8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001579-82.2020.811.0001 

Reclamante: JOSE MARIA RODRIGUES GONCALVES Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inicialmente, registro que a preliminar arguida pela reclamada em defesa, 

de litigância de má-fé, deve ser analisada com o mérito, razão pela qual 

rejeito a rejeito. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial para análise da presente ação arguida em defesa pela 

Reclamada, porquanto entendo que os documentos acostados aos autos 

são suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de 

prova pericial. Passo à análise do mérito. Narra a parte autora que no dia 

21 de outubro de 2017 (sábado), durante uma tempestade, houve a 

interrupção de energia elétrica no bairro Jardim União por mais de 36 

horas diante da ineficiência do trabalho executado pela parte promovida. 

Sustentou que em decorrência disso, houve dano moral, sendo 

presumíveis os transtornos suportados. A reclamada, em defesa, alegou 

inexistência de ato ilícito, e que, a Unidade Consumidora de titularidade da 

autora estava desligada quando da ocorrência do evento, por ausência de 

pagamento, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. Tratando-se de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe a reclamada a comprovar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Incontroverso o evento 

ocorrido no dia 21.10.2017, contudo, a reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório e comprovou por meio de relatório da Unidade Consumidora, 

que o fornecimento de energia elétrica do imóvel da autora estava 

suspenso desde o dia 30.05.2017, o qual foi normalizado em 18.06.2018. 

Daí, conclui-se que a autora não teve qualquer prejuízo por causa do 

evento ocorrido em 21.10.2017, vez que nesta data a suspensão na 

Unidade Consumidora da qual é titular estava com o serviço suspenso 

devido ao inadimplemento. Ainda que haja inversão do ônus da prova, 

incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, 

não há se falar em ocorrência de dano moral, vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano. A propósito, 

colaciono decisão nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DA PROVA DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. Narra a parte autora que a empresa ré efetuou o corte no 

fornecimento de energia elétrica de sua residência, em razão de duas 

contas que estavam atrasadas. Relata que efetuou o pagamento das 

contas no mesmo dia em que realizado o corte. Pugna pela condenação da 

ré ao pagamento de de indenização por danos morais. 2. Sentença que 

julgou improcedente a ação. 3. Incidentes, in casu, os arts. 2º e 3º do CDC 

ao analisar-se a relação jurídica entre as partes. Tratando-se de relação 

de consumo, cabível a inversão do ônus probatório a fim de restabelecer o 

reequilíbrio contratual entre as partes, promovendo a facilitação da defesa 

dos direitos do pólo vulnerável, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC. 

Por conseguinte, incumbe à concessionária de energia produzir prova nos 

autos acerca dos pontos controvertidos (art. 373, inciso II, do CPC). Ônus 

do qual, adianto, se desincumbiu. 4. Além disso, não obstante operada a 

inversão do ônus da prova, à autora cabia comprovar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. Não o fez. Das provas 

coligidas aos autos, verifica-se que a demandante contava, à época do 

corte de energia em sua residência, com uma conta – vencimento em maio 

– sem o pagamento, além de somente ter adimplido outras duas contas no 

dia em que os funcionários da concessionária de serviço público 

realizavam a suspensão do serviço. 5. Diante desse contexto, não há que 

se falar em indenização por danos morais, visto que o corte da energia 

elétrica na residência da recorrente não se deu de forma imotivada, tendo 

em vista que a própria demandante confirma que estava inadimplente, fato 

que afasta qualquer conduta ilícita no agir da demandada, e, por 

conseguinte, ausente o dever de indenizar pelos supostos danos morais. 

6. Precedente de minha relatoria: Recurso Cível, Nº 71008086951, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado em: 21-02-2019. 7. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009118191, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 

13-02-2020)” No caso em debate, denota-se que autora tenta induzir em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 
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litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE MARIA 

RODRIGUES GONÇALVES em desfavor da empresa ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do art. 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno a reclamante a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da Reclamada, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno-a na forma 

do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do presente projeto ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1002485-72.2020.811.0001 

Reclamante: DIONISIA MACHADO DE SOUZA Reclamadas: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, 

etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em 

defesa pela primeira reclamada, porquanto entendo que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, 

não necessitando de prova pericial. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela primeira Reclamada, em razão da solidariedade entre 

a cadeia de fornecedores determinada pela legislação consumerista, 

conforme prevê o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Superadas 

as preliminares arguidas em defesa, passo ao exame do mérito. Narra a 

parte autora que adquiriu um refrigerador fabricado da segunda reclamada 

em 16.03.2019, no estabelecimento comercial da primeira reclamada, pelo 

valor de R$ 2.899,00 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais). Que o 

refrigerador no dia 04.12.2019 apresentou defeito, vindo a solicitar a 

assistência técnica para o mesmo, sendo que, após 32 dias fora 

informada que o refrigerador seria substituído por outro até o que adquiriu 

fosse consertado, contudo, não aceitou, requerendo ao final a 

substituição do produto e a condenação das reclamadas por danos 

morais. A primeira reclamada, em defesa, alega excludente de ilicitude por 

fato de terceiro, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. A segunda reclamada, em defesa, alega que não se opõe a 

substituição do produto, contudo, e que a demora no conserto do produto, 

por tratar-se de mero descumprimento contratual, não é capaz de ensejar 

a sua condenação por danos morais. Evidenciada a relação de consumo, 

a teor do disposto nos arts. 2º e 3º, do CDC, sendo o fabricante 

responsável pelos danos causados em virtude do fato no produto, bem 

assim o fornecedor de serviços pelos vícios por defeitos relativos à 

prestação dos seus serviços, consoante art. 12 e 14 do CDC. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

as reclamadas a comprovarem a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fabricante e fornecedora de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, resta 

incontroverso que a autora adquiriu no estabelecimento comercial da 

primeira reclamada um refrigerador fabricado pela segunda reclamada em 

16.03.2019, pelo valor de R$ 2.899,00 (dois mil oitocentos e noventa e 

nove reais), o qual, com pouco meses de uso apresentou defeito, bem 

como foi substituído após decisão ter sido proferida neste juizado nesse 

sentido. Não obstante as reclamadas tenham alegado inexistência de ato 

ilícito, fato é que não restou comprovado que o produto com pouco tempo 

de uso apresentou defeito por mau uso da autora. Desta feita, não tendo 

as reclamadas comprovado o alegado conforme preceitua o art. 373, II, do 

CPC, torno por definitiva a liminar concedida que determinou a entrega do 

novo produto à autora. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO 

DO PRODUTO. DANO MORAL. Situação em que a requerida procurou se 

furtar de sua responsabilidade, apesar do dever estabelecido pelo art. 18 

do CDC. Ademais, poderia ter evitado a angústia ou o sofrimento da 

autora, providenciando o conserto do aparelho de DVD adquirido, sua 

substituição ou, até mesmo, o desfazimento do negócio. Assim, restando 

caracterizado o dano moral, alegado pela autora. Apelação 

desprovida.”(Apelação Cível n. 70027813567, Quinta Câmara Cível, 

TJRGS, Relator: Des. Leo Lima, Julgado em 18/03/2009) ” No que tange ao 

pedido de condenação das reclamadas por danos morais, não obstante 

tenha oportunizado o conserto do produto, não há como negar que a 

demora em realizar o conserto mais de trinta e dois dias, ultrapassou o 

mero dissabor, pois, quando se adquire um produto de consumo de bem 

durável, não se espera que em pouco tempo de uso apresente defeito, 

ainda mais se tratando de um refrigerador que é um bem essencial. Assim, 

excepcionalmente, resta caracterizado o dano moral, conforme dispõe o 

artigo 186 do Código Civil e artigo 6º, VI do Código do Consumidor. Na 

fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se buscar 

atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando-se 

para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a 

condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o 

infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. Desta forma, opino por fixar 

o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende ao caso 

concreto, evitando o enriquecimento ilícito. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, c/c o art. 18, da Lei n° 

8.078/90 (CDC) OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: A)Tornar definitiva a 

liminar concedida no id. 28311490 e; B) condenar as reclamadas, 

solidariamente a pagarem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e os juros a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-56.2020.8.11.0001
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ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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Reclamante: ALEXANDRO CAETANO DA SILVA Reclamada: 

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA Vistos, etc., Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de inépcia da inicial arguida em defesa pelo Reclamado, porquanto da 

análise dos autos, verifico que o autor pleiteia a sua condenação por 

danos morais em decorrência de conduta praticada por seu funcionário 

que levou a indeferir a matrícula do autor no Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ultrapassada a única 

preliminar arguida em defesa, passo ao exame do mérito. Narra o autor, na 

inicial, que seu pedido de inscrição para o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso foi indeferido, em 

razão da possível inidoneidade de documentos que foram apresentados 

para a realização do curso. Que o impedimento ocorreu pelo fato de o 

funcionário do reclamado ter assinado o formulário de cadeia de custódia 

em seu lugar. Que a atitude do funcionário do reclamado em assinar o 

formulário de cadeia de custódia lhe causou grandes transtornos, 

pleiteando ao final a sua condenação por danos morais. O Reclamado, em 

defesa, atribui a responsabilidade pelo ocorrido ao autor, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Com efeito, 

trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às 

partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, 

nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade do laboratório é objetiva, mas vinculada a falha na 

prestação de serviço de seus prepostos, nos termos do artigo 14, caput, 

do Código de Defesa do Consumidor. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o 

reclamado está mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe ao reclamado 

comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor 

de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC 

Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que o autor contratou 

o laboratório para realizar exame toxicológico, vez pretendia se inscrever 

e participar do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso. Igualmente, que a sua inscrição foi indeferida 

para a realização do curso por possível inidoneidade documental, 

conforme pode ser verificado no Boletim Emitido pela Polícia Militar, ato n. 

226413, atribuindo responsabilidade pelo ocorrido ao funcionário do 

reclamado que assinou o documento em seu lugar. Não obstante as 

alegações apresentada em defesa pelo reclamado, não há como atribuir a 

responsabilidade pelo ocorrido ao autor, por ausência de provas. Afinal, 

nas relações de consumo deve ser considerada a regra que prevê a 

inversão do ônus de provar (art. 6º, VIII, do CDC). De acordo com o 

depoimento prestado pelo Sr. Renato de Souza Cruz, funcionário do 

reclamado, que coletou o material “pelos” do autor para a realização do 

exame toxicológico, confessou que assinou o formulário da cadeia de 

custódia para facilitar e não incomodar o autor. O que se verifica, 

portanto, é que a inscrição do autor para o curso de aperfeiçoamento foi 

indeferida porque o funcionário do reclamado, o Sr. Renato de Souza Cruz 

assinou o formulário da cadeia de custódia no lugar do autor. Assim, 

restando evidente que a conduta do preposto do reclamado causou 

diversos transtornos ao autor, incidente, no caso, o art. 932, III, do Código 

Civil. O dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código 

Civil, exige conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade entre os dois 

primeiros. No caso, presente, portanto, o nexo de causalidade entre a 

conduta do funcionário do reclamado que assinou documento que deveria 

ter sido assinado pelo autor e o indeferimento da inscrição do autor no 

curso de aperfeiçoamento, sendo esta a origem dos problemas 

ocasionados já que teve impetrar mandado de segurança para continuar 

no curso inscrito. Sendo assim, é inegável que o autor sofreu danos 

extrapatrimoniais, que deve ser quantificado com base nos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade que regem o instituto. Nesse caso, 

considerado o tipo de transtorno a que o autor foi submetido e a gravidade 

do erro cometido pelo funcionário do reclamado, tenho por opinar a 

indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o suficiente para servir de 

lenitivo ao autor e de expiação ao causador do dano. Em face do exposto, 

opino pela parcial procedência da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ALEXANDRO CAETANO DA SILVA em face de 

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, nos moldes do art. 487, I, do CPC e o 

faço, para condenar o reclamado no pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00, a ser 

atualizado monetariamente pelo INPC.IBGE a contar desta data e acrescido 

de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1001343-33.2020.811.0001 

Reclamante: MARCOS JUNIOR RODRIGUES DE ARAUJO Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o autor condenação 

da reclamada por danos morais, alegando que houve demora da 

reclamada em proceder nova ligação do fornecimento de energia elétrica 

na Unidade Consumidora do imóvel locado. A Reclamada, em contestação, 

alega ausência de ato ilícito, porquanto atendeu ao pedido do Reclamante, 

e ainda que a nova ligação fora executada dentro do prazo estabelecido 

na Resolução 414.2010, da ANEEL, pleiteando pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Com efeito, trata-se de relação 

regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a 

reclamada a comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. É fato incontroverso que o autor solicitou novo pedido de 

ligação de energia elétrica para a unidade consumidora do imóvel locado, 

de acordo com os protocolos por ele apresentado. Nos termos do art. 31 

da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária procederá à 

ligação na unidade consumidora no prazo de dois dias úteis após a 

solicitação do consumidor. Não obstante, houve demora da reclamada em 

proceder a nova ligação dentro do prazo previsto da Resolução 414.2010, 

da ANEEL, uma vez que a solicitação feita em 04.10.2019, somente foi 

atendida em 11.10.2019, relatado e comprovado pela Reclamada, 

evidenciando-se a sua falha na prestação de serviço. Vale ressaltar, 

ainda, que a reclamada sequer impugnou os protocolos apresentados pelo 

autor quanto aos pedidos anteriores solicitados, bem como não 

apresentou qualquer outra prova que impossibilitasse de fazer a nova 

ligação dentro do prazo pré-estabelecido pela Resolução 414.2010, da 

ANEEL. Na condição de concessionária de serviço público, a reclamada 

responde objetivamente perante o consumidor por ineficiência na 

prestação do serviço, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição 

Federal. Porém, no caso em comento, embora não se desconheça a falha 
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na prestação de serviço da Reclamada, por ter demorado poucos dias em 

realizar a nova ligação, tal fato por si só não é capaz de ensejar a sua 

condenação por danos morais, vez que não restou evidenciado abalo a 

ponto de atingir os direitos de personalidade do autor. Ressalte-se que os 

danos morais devem se restringir àquelas situações de sofrimento, 

angústia, em evidente afronta aos direitos da personalidade, sendo certo 

que sua caracterização ante os meros dissabores da vida acabaria por 

banalizar o instituto. A respeito do tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho 

(in Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed, São Paulo: Malheiros, 2004, 

p. 98): "Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada, estão fora do âmbito do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre 

amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o instituto do dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos." Também nesse diapasão, Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino (in Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a 

Defesa do Fornecedor, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 228): "Os simples 

transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não 

têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral". 

Saliento, pois, que não se deve admitir a banalização dos danos morais, 

importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 

1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o 

sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, situações que não se 

coadunam com situações tão comuns hoje na vida do homem moderno. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA - LIMITES DE 

MANDATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MORAL - COBRANÇA 

INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE DANO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - A 

instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato e o 

leva a protesto somente responde pelos danos oportunizados se 

extrapola os poderes de mandatária ou se age culposamente, conforme 

entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.063.474/RS) - A simples 

cobrança indevida é mero aborrecimento e, como tal, não pode ser alçada 

ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias. 

- Ausentes os requisitos legais, não é cabível a aplicação de multa por 

litigância de má-fé. TJ-MG - Apelação Cível AC 10024095823746001 MG 

(TJ-MG)Data de publicação: 26/02/2014.”. Isto posto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARCOS JUNIOR RODRIGUES DE ARÁUJO em face 

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CASSIO MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001310-43.2020.811.0001 Reclamante: L. 

S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA Reclamada: JOSE CASSIO MIRANDA 

Vistos, etc. Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por . S. LEMOS 

EMPREENDIMENTOS LTDA em face de JOSE CASSIO MIRANDA, 

objetivando o recebimento de R$ 20.031.26 (Vinte mil trinta e um reais e 

vinte e seis centavos), relativo a aquisição de uma fração de lote. 

Contudo, não vejo como dar prosseguimento a esta ação neste juízo, 

tendo em vista o não comparecimento pessoal do representante legal da 

autora na audiência de conciliação. Como pode ser observado no termo de 

audiência, a autora foi representada por Celso Bonini. De acordo com o 

Enunciado 141 FONAJE as microempresas e as empresas de pequeno, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente. No caso presente, a autora 

não se fez representar por seu representante legal, e sim por preposto. 

Assim, diante da impossibilidade de representação por preposto, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Corroborando: “RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA - REVELIA CORRETAMENTE 

DECRETADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE 

COMPARECIMENTO NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO - REVELIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - MICROEMPRESA NO POLO 

ATIVO DA DEMANDA REPRESENTADA POR PREPOSTO - 

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE - 

SENTENÇA ANULADA. DEMANDA QUE DEVE SER JULGADA EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Primeiramente, deve ser mantida a 

revelia reconhecida em sentença tendo em vista que, conforme bem 

mencionado na decisão recorrida. Embora tenha informando que estaria 

doente, não comprovou o alegado (mov.44). 2. Ocorre que assiste razão à 

recorrente com relação a impossibilidade de comparecimento de preposto 

representado a microempresa na sessão de conciliação na sistemática 

dos Juizados Especiais. Estabelece o enunciado 141 do FONAJE, que a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. Assim para as pessoas jurídicas que figuram no polo ativo 

da ação, o comparecimento em audiência deve ser pessoal, sob pena de 

extinção do feito, independente dos termos de seu Estatuto. A Lei 

9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas por meio de 

preposto quando litigarem no polo passivo e não quando no polo ativo. 

Sendo assim, uma vez , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade 

de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos 

exatos termos do voto.” (TJ-PR - RI: 000206842201281600780 PR 

0002068-42.2012.8.16.0078/0 (Acórdão), Relator: ANA PAULA KALED 

ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2014, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2014)”. Ante o exposto, OPINO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, em 

conformidade com o inc. I do art. 51, da Lei nº 9.099, de 26.09.95, 

determinando o seu imediato arquivamento, nos termos do § 1º do artigo 

retro citado. P. I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1019711-27.2019.8.11.0001
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JESSE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019711-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSE DE SOUZA CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a 

parte embargante alega que a sentença (ID. 29587958) padece de 

omissão, obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no 

concernente aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso 

oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 
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discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 29587958), 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 29587958) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019839-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019839-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELMA DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante 

alega que a sentença (ID. 29614746) padece de omissão, obscuridade, 

bem como rechaça a condenação sofrida no concernente aos danos 

morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. Conheço dos 

embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os embargos. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença (ID. 29614746), pretende, pela via dos aclaratórios, 

rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar 

no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e, também, das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa 

forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos 

legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a 

causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os 

embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na 

decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos 

de declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 29614746) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019300-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019300-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRO CARLOS GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 
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embargante alega que a sentença (ID. 29609422) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 29609422), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 29609422) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022377-98.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022377-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDO SCARPARO LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a 

parte embargante alega que a sentença (ID. 29990651) padece de 

omissão, obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no 

concernente aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso 

oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 29990651), 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 29990651) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante em litigância 

de má-fé, sem prejuízo de nova apreciação no caso de ingresso de 

recursos temerários ou em recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000216-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ABGAIL DOS SANTOS BRANDAO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

30038295) padece de omissão, obscuridade, bem como rechaça a 

condenação sofrida no concernente aos danos morais. Desta feita, passo 

a análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 

30038295), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 30038295) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Por derradeiro, abstenho-me, por ora, de 

condenar a embargante em litigância de má-fé, sem prejuízo de nova 

apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000139-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL GONCALO DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 30157234) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 30157234), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 30157234) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022254-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 29830388) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 29830388), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 29830388) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. Por 

derradeiro, abstenho-me, por ora, de condenar a embargante ao 

pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de 

nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em 

recalcitrância. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021777-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIANE DUARTE DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 29953165) padece de omissão 

quanto à análise dos fatos e documentos apresentados nos autos, bem 

como no que tange à condenação em danos morais. Desta feita, passo a 

análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 

29953165), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 
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04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 29953165) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006514-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006514-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILDEBRANDO ROBERTO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

PIONEER DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei n.º 9.099/95. HOMOLOGO o acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes, para que surta seus efeitos legais e jurídicos 

(ID. 30037233) e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Ante o teor desta, JULGO PREJUDICADA a análise do 

embargos de declaração, oposto pela parte executada (ID. 29002837). 

Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, remeta-se ao arquivo 

definitivo conforme enunciado de n.º 12, dos Enunciados dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENILSON DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002718-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENILSON DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 30576750) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 30576750), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 30576750) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001284-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 30579308) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 30579308), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 
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jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 30579308) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDISVAN WESLEN SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002925-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUDISVAN WESLEN SILVA MACHADO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 30782137) padece de omissão 

quanto à análise dos fatos e documentos apresentados nos autos, bem 

como no que tange à condenação em danos morais. Desta feita, passo a 

análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 

30782137), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 30782137) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015030-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015030-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de embargos de declaração em que a parte embargante alega que a 

sentença (ID. 29339005) padece de omissão quanto à análise dos fatos e 

documentos apresentados nos autos. Desta feita, passo a análise do 

recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 29339005), 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 
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manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 29339005) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007517-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007517-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILVAN GALVAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., CIELO S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

27249282) padece de omissão quanto à análise do pedido de restituição 

em dobro do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desta feita, passo a 

análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 

27249282), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 27249282) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019106-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019106-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADAVILSON DA SILVA MELO REQUERIDO: SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante alega que a sentença (ID. 

30366572) padece de contradição e omissão quanto à análise do fatos e 
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documentos apresentados nos autos. Desta feita, passo a análise do 

recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 30366572), 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 30366572) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006889-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006889-06.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 29241365) padece de contradição 

quanto à análise do fatos e documentos apresentados nos autos. Desta 

feita, passo a análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença 

(ID. 29241365), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento 

do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 29241365) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010363-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010363-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de embargos de declaração em que a parte embargante alega que a 

sentença (ID. 27878601) padece de contradição e omissão quanto à 

análise do fatos e documentos apresentados nos autos. Desta feita, 

passo a análise do recurso oposto. Conheço dos embargos porque 

tempestivos. No mérito, DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença 

(ID. 27878601), pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento 

do juízo prolator. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar 

rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com 

o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, 

das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371, do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os 

argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja 

lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de 

declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão 

judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma das hipóteses do art. 1.022 do 

CPC/2015 deve estar presente para acolhimento dos embargos de 

declaração, mesmo considerando que o objetivo da parte seja o de 

prequestionamento da matéria. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, 

nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos 

encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser 

apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, N. 

70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) (TJ-RS – 

EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. I – 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, 

suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração 

ou a modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via 

adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07022276020188070020 DF 

0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Friso, uma vez mais, que a 

sentença (ID. 27878601) não padece de dúvida, obscuridade, contradição 

ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto 

isso, DESACOLHO os embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011093-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE GOMES DE ASSUNCAO KOZOSWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011093-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA EXECUTADO: 

GISLENE GOMES DE ASSUNCAO KOZOSWSKI Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega que a 

sentença (ID. 28750564) padece de contradição quanto à análise do fatos 

e documentos apresentados nos autos. Desta feita, passo a análise do 

recurso oposto. Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, 

DESACOLHO os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença (ID. 28750564), 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso ora 

manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o 

em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 28750564) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016515-15.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016515-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARLETE 

RODRIGUES DOMINGOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013275-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAUZIRA ARAUJO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 30438206, 30438208 e 

30438209, foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para 

oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010737-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DAS 

PARTES nas pessoas de seus advogados para tomarem conhecimento da 

SENTENÇA proferida nos presentes autos ID N: 28125599, ficando ciente 

que, caso queiram, poderão propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016518-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARAUJO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016518-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

ARAUJO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSA 

MONTEIRO MOTA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016524-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUITERIA DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016524-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA QUITERIA 

DA CONCEICAO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO POLO PASSIVO: Banco 

OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016531-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESSON DE OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016531-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALLESSON DE 

OLIVEIRA SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016548-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RUBIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT27481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016548-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE RUBIA 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER ALVES DA SILVA, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO POLO PASSIVO: RAIA DROGASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016550-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR LUIZ BENITES SANTOS OAB - MT12440/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016550-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX ALVES DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CEZAR LUIZ BENITES 

SANTOS POLO PASSIVO: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS 

E SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016556-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016556-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS MARTINS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE 

LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016558-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPLUM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016558-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:A.W.R 

CONSTRUTORA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER 

JUNIOR STIEGEMEIER POLO PASSIVO: TEMPLUM DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS E ORGANIZACOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELBERT ROGER ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016563-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELBERT ROGER 

ALBUQUERQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA 

SILVA CORREA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016565-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MAIA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALVES DE QUEIROZ JESUS (REU)

 

PROCESSO n. 1016565-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALFREDO MAIA 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMIAO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: 

MARIA GONCALVES DE QUEIROZ JESUS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016566-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK BRUNO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016566-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICK BRUNO 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016571-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA LAGO RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILISMAYRA FERNANDES GOMES OAB - MT25764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016571-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANE 

CRISTINA LAGO RIOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOILISMAYRA 

FERNANDES GOMES POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015016-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a Intimação da parte Exequente, para no prazo legal, 

proceder a atualização da condenação de acordo com a r. sentença do id: 

28143599.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016058-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 31382400 e 31382403, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016592-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016592-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUNI DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014816-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 30839405, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016609-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANY ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016609-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUZANY ROSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA MAURICIA 

LOPES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016617-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016617-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR 

MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016623-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016623-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORLANDO 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN FONTES CORRÊA 

POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016638-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELICARLOS RODRIGO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016638-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELICARLOS 

RODRIGO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016644-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRENE DA SILVA MACHADO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016644-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACIRENE DA 

SILVA MACHADO BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 368 de 526



comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016650-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS OAB - MT12920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

AIR CHINA (REU)

 

PROCESSO n. 1016650-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

FERREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA FORNOS DIAS 

POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016652-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016652-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOISES 

FERREIRA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016678-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016678-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

JUNIOR SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016685-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016685-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO LUIZ DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016697-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016697-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

DAMARIS SILVA BARROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016698-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA WINKERT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016698-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

VANESSA CRISTINA WINKERT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016565-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MAIA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALVES DE QUEIROZ JESUS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 369 de 526



CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016565-41.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALFREDO MAIA ARRUDA REU: MARIA GONCALVES DE QUEIROZ 

JESUS Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando comprovante ATPV (autorização para 

transferência de propriedade de veículos) e contrato de Compra e Venda 

formalizado junto a Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação 

postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016617-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016617-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VITOR MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. I - Emende a inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de digitalizar extrato financeiro extraído do site da 

reclamada, a fim de comprovar a totalidade de débitos quitados/pendentes, 

sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016704-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE CHAVES BANEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016704-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 

CHAVES BANEGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL 

TORRES FRANCA, GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016712-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANGLES RAFAEL SCHERBACH KONRATH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016712-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANGLES 

RAFAEL SCHERBACH KONRATH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016721-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHA CAFES E BOLOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE COSTA (REU)

PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016721-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFHA CAFES E 

BOLOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCYNIL RIBEIRO 

PEREIRA POLO PASSIVO: MARCELO ALEXANDRE COSTA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015845-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUBER RICARDO FERREIRA ARCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015845-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUBER RICARDO FERREIRA ARCE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Visto. I – Verifico que a parte 

Reclamante apresenta aos autos o boleto de cobrança do acordo, 

contudo, a emenda determinada por este Juízo, refere-se também ao 

comprovante de pagamento, a fim de verificar a data de pagamento. II- 

Dessa forma, emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando comprovante de pagamento do boleto juntado na 

exordial, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016731-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016731-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA DA 

SILVA SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016740-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016740-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILSON BORGES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016755-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS KLEY SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A 

RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006645-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALERIA CRISTINE MARINHO DA SILVA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. A parte Reclamada, na 

petição de id. 31391745, demonstrou em tese, o cumprimento da medida 

liminar. Deste modo, intime-se a parte Reclamante para conhecimento. 

Havendo manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência, caso 

contrário, aguarde-se a audiência de conciliação já designada. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014402-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS DE CARVALHO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 3114883, 31145887 e 31145890, 

foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016756-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIMEIRE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016756-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIMEIRE 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014729-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 30962891, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008278-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA OJEDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR VINCULADO. INTIMO A PARTE PARA NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO 

ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016762-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

ISNOW SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR LTDA 

- EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1016762-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003948-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LIDIA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 30861447, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013858-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013858-77.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: ODILIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: MARCOS 

VINICIUS SILVERIO Visto. I - Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentando adequação do valor da causa ao dano 

moral perseguido e ao pedido de inexistência de débito, bem como, de 

forma integral e legível, comprovante atualizado de endereço em seu nome 

ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 330 

do CPC). Havendo emenda com majoração do valor inicialmente dado à 

causa, desde logo, promova a Secretaria a correção do referido valor no 

sistema. II - Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESERVA NATURE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE MONTORO (EXECUTADO)

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002000-72.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESERVA NATURE EXECUTADO: 

JOAO FELIPE MONTORO, IDALIO NEVES DE SOUZA Visto. I- Emende a 

parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

apresentando CNPJ atualizado emitido pelo site da Receita Federal, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002512-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RUTE DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002512-55.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: ANA RUTE DE 

OLIVEIRA DA SILVA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por 

Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC, ressalvadas as limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016094-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ALVES RONDON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 30570340, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019681-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CURSINO FERRAZ OAB - MT3020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

05/02/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019681-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CURSINO FERRAZ OAB - MT3020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 30509365, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003839-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO T. A. CORREA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MAZARIN MENDONCA OAB - MT26281/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003839-12.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: DIOGO T. A. CORREA - ME TESTEMUNHA: JOSEANNE 

CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando 

documentação que demonstre sua condição Empresarial, de forma legível 

e atualizada, sob pena de seu indeferimento (art. 924, I, do CPC). - 

Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da 

Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC); - Aos não optantes pelo Simples Nacional, 

a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos 

do art. 3º, da LC nº 123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro 

nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato 

Social atualizado; - Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio 

representante, conforme o caso. Nesse sentido: “Enunciado 135/FONAJE: 

O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos para despacho da inicial. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016515-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016515-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE RODRIGUES DOMINGOS REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., GELTUR EIRELI - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Visto. O feito não contém 

pedido de urgência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se por Carta A.R., com as cópias necessárias, ressalvadas 

as limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016524-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUITERIA DA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016524-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA QUITERIA DA CONCEICAO SOUZA REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na afirmação da parte Reclamante de 

que não contratou empréstimo consignado junto à Reclamada, e que o 

valor creditado em sua conta corrente não foi por ele autorizado, e que 

não obteve êxito ao impugnar a transação financeira realizada junto à 

Reclamada, razão pela qual ingressou com a presente demanda. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

da parte Reclamada efetuar descontos, em tese, indevidos, à título de 

empréstimo consignado que a parte Reclamante afirma não ter contratado. 

Isto posto, com fundamento no art.84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspenda a cobrança do contrato de empréstimo 

consignado mencionado nos autos; b) se abstenha de inserir o nome da 

parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, 

e caso tenha feito, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) ante a 

impossibilidade de “consignação em pagamento” em sede de juizado 

especial, indefiro o pedido de depósito ou estorno de valores. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias, ressalvadas as limitações da Portaria conjunta nº 

249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016609-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANY ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016609-60.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DEUZANY ROSA DOS SANTOS REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão da fatura 

de consumo acostada à inicial, bem como, da prova pré-constituída da 

inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário na Matrícula nº 

347388-0. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Registro 

que nessa fase inicial, descabe a devolução de valores pagos a título de 

danos materiais em razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada. 

Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente 

a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada, até decisão final 

ou posterior decisão do juízo: a) suspenda a cobrança das faturas de 

consumo acostada à inicial; b) não promova a negativação do nome da 
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parte Reclamante em razão destas e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 

(cinco) dias; c) não promova a suspensão do serviço em razão das 

faturas discutidas e, se já ocorrido, restabeleça no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas; d) promova a substituição do relógio medidor na Matrícula 

nº 347388-0, no dia 30/04/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho 

aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos e 

regular envio das faturas de consumo para pagamento pelo usuário; e, e) 

apresente nos autos cópia das 3 (três) faturas de consumo emitidas após 

o cumprimento do item “d”. A presente antecipação não exime a UC de 

disponibilizar as condições técnicas adequadas à instalação e, de outro 

lado, não obriga a Empresa Reclamada, acaso haja pendência atual 

financeira/técnica que justifique(m) a interrupção dos serviços que, 

obrigatoriamente, deverá ser noticiado nos autos no mesmo prazo do item 

“c”. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Reconheço, no caso, a urgência prevista no art. 5º da 

Portaria Conjunta PRES/CGJ nº 249: “Art. 5º Fica suspensa a expedição 

de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, 

nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a 

situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens 

judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja 

considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para 

evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as 

reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos 

mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça 

plantonistas.” Grifei. Serve cópia da decisão de mandado, devendo a 

Gestora encaminhar por e-mail ao Oficial de Justiça plantonista, inclusive o 

endereço para cumprimento. A devolução deverá ocorrer do mesmo 

modo, com posterior juntada ao sistema respectivo. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016360-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016360-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA SILVA DE PADUA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde demonstrada a 

existência do contrato de prestação de serviço de internet, a alegação da 

parte Reclamante de que contratou plano “VIVO FIBRA 15Mbps” no valor 

de R$ 113,31 (cento e treze reais e trinta e um centavos), bem como, a 

oferta de alteração para um valor inferior nas faturas mensais e a 

cobrança acima do valor pactuado de R$ 321,27 (trezentos e vinte e um 

reais e vinte e sete centavos), a título de multa de fidelização e na prova 

(ainda que mínima), dos respectivos protocolos de ligações pelos quais 

solicitou a correção do valor contratado e o seu não cumprimento por 

parte da empresa Reclamada de forma injustificada. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a 

cobrança reiterada de débito pelo qual a Reclamante afirma estar em 

dissonância com o real valor contratado, bem como, a limitação do acesso 

da parte Reclamante ao serviço de internet, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspenda a cobrança das faturas de fevereiro 

a abril/2020; b) não inclua o nome da parte Reclamante em cadastro 

negativador de crédito pelas faturas aqui discutidas ou, se já ocorrido, 

exclua, no prazo de 05 (cinco) dias; c) promova os ajustes necessários 

para restabelecer os serviços de telefonia e banda larga fixa do 

Reclamante, no prazo de 24 horas; e, d) emita as faturas subsequentes 

conforme a alteração pactuada. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo 

da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias, ressalvadas as 

limitações da Portaria conjunta nº 249/TJMT. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016721-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHA CAFES E BOLOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE COSTA (REU)

PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016721-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAFHA CAFES E BOLOS EIRELI REU: MARCELO ALEXANDRE 

COSTA, PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na carta de anuência apresentada pela Reclamante (id. 

31422754) em relação aos títulos protestados, do qual a 1º Reclamada 

declara não haver oposição ao cancelamento. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos 

bancos de dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando: a) suspensão 

das dívidas representada pelos títulos discutidos; b) suspensão dos 

protestos dos títulos indicados na inicial; e, c) seja oficiado ao Cartório de 

Notas onde depositados os títulos para conhecimento. Evidente que, em 

havendo prova da legalidade da negativação/protesto estará a parte 

Reclamada dispensada do cumprimento desta decisão, contudo, 

dependente da apresentação do(s) respectivos(s) documento(s), no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se para responder à reclamação (se possível 

na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Reconheço, no caso, a urgência 

prevista no art. 5º da Portaria Conjunta PRES/CGJ nº 249: “Art. 5º Fica 

suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as 

comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, 

enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto 

quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo 

cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária 

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

lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento 

dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos 

pelos oficiais de justiça plantonistas.” Grifei. Serve cópia da decisão de 

mandado, devendo a Gestora encaminhar por e-mail ao Oficial de Justiça 

plantonista, inclusive o endereço para cumprimento. A devolução deverá 

ocorrer do mesmo modo, com posterior juntada ao sistema respectivo. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016518-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARAUJO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016518-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA ARAUJO DE CAMPOS REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Pretende a 

Reclamante indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 

(Sessenta mil reais), dando à causa o mesmo valor. Assim, considerando 

que o teto de alçada fixado para os juizados especiais é de 40 (quarenta) 

salários, o que equivale hoje a R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e 

oitocentos reais), estando representada a parte por advogado, é de se 

reconhecer a incompetência do juízo. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º, IV da Lei nº 9.099/95, reconheço a incompetência do juizado especial, 

julgando extinta a reclamação, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015907-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA FERREIRA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015907-17.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADALGIZA FERREIRA DE SA REU: BANCO BRADESCO Vistos, 

etc. Relatório. A parte Reclamante noticia receber beneficio previdenciário 

em sua conta nº 10.430-2, agência nº 6337, e a ocorrência de 

saques/débitos indevidos (realizados por terceiros), pretendendo a 

devolução do valor e o dano moral. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso, aparentemente, a retirada foi 

realizada pelo uso do cartão de forma presencial e com utilização de 

senha individual e não por internet (quando se utiliza somente os dados do 

titular), deste modo, impossível delimitar se houve a correta utilização do 

serviço, sem a realização de perícia técnica. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E 

DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso 

especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. 

Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a 

definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes 

de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram 

realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o 

evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são 

realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de 

senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da 

perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do 

autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as 

transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante 

uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva 

senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas 

cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado 

na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão 

original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do 

consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu 

com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de 

numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (STJ – 

3ª T – REsp nº 1.633.785/SP – rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 

24/10/2017). Grifei. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Em razão disso, determino 

seja oficiado de imediato ao Instituto de Seguridade e ao Banco respectivo, 

com cópia de eventual Boletim de Ocorrência, por se tratar de possível 

fraude. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015907-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA FERREIRA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015907-17.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ADALGIZA FERREIRA DE SA REU: BANCO BRADESCO Vistos, 

etc. Relatório. A parte Reclamante noticia receber beneficio previdenciário 

em sua conta nº 10.430-2, agência nº 6337, e a ocorrência de 

saques/débitos indevidos (realizados por terceiros), pretendendo a 

devolução do valor e o dano moral. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso, aparentemente, a retirada foi 

realizada pelo uso do cartão de forma presencial e com utilização de 

senha individual e não por internet (quando se utiliza somente os dados do 

titular), deste modo, impossível delimitar se houve a correta utilização do 

serviço, sem a realização de perícia técnica. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E 

DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso 

especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. 

Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a 

definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes 

de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram 

realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o 

evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são 

realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de 

senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da 

perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do 

autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as 

transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante 

uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva 

senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas 

cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado 

na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão 

original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do 

consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu 

com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de 

numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (STJ – 

3ª T – REsp nº 1.633.785/SP – rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 

24/10/2017). Grifei. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Em razão disso, determino 
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seja oficiado de imediato ao Instituto de Seguridade e ao Banco respectivo, 

com cópia de eventual Boletim de Ocorrência, por se tratar de possível 

fraude. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016107-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016107-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EVERALDO RODRIGUES ALVES REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Expeça-se alvará referente à valor depositado nos autos 

no ID. 29515585 em favor do Exequente/Autor, dados já informados no ID. 

29648807. Transitada em julgado, intime-se a parte Reclamada, para 

comprovar o pagamento da multa por descumprimento contratual. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018710-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE HANEIKO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018710-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANE HANEIKO PIMENTEL REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou a 

negativação junto ao Serasa/SPC por dois débitos, ambos no valor de R$ 

99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos); - que não reconhece 

os débitos. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve seu cadastramento na condição de 

revendedora, conforme doc. De id. 28722212, tendo realizado cadastro e 

efetuado pedidos, com pendencias financeiras. Juntou ficha cadastral, 

documentos pessoais, boletos, nota fiscal etc. Fundamento e decido. 

Preliminares. -DA JUSTIÇA GRATUITA A gratuidade da justiça em primeiro 

grau decorre da própria lei 9099/95. Portanto, rejeito a preliminar. -DO 

INTERESSE DE AGIR A preliminar se discute com o mérito, e será analisada 

de oportunamente. - DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O caso concreto revela discussão de relação comercial do 

tipo revenda, ou seja, não se enquadra na relação de consumo, sendo a 

parte Reclamante consumidora final. Deste modo, procede a preliminar, 

para não incidência do CDC. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (ficha cadastral assinada, 

documentos pessoais, nota fiscal, boleto, etc...), demonstra ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a 

verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do 

art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos 

através de indenização. -DO PEDIDO CONTRAPOSTO Diante da prova 

produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço 

contratado, sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 

199,00 (cento e noventa e nove reais), tendo como referência as duas 

pendencias financeiras. No caso, havendo outros valores pendentes de 

pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto 

que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, 

e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a parte Reclamante 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar da contestação; e, b) reconhecer a litigância de 

má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao 

caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria 

pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. 

WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito- II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018798-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA HELENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018798-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEILA HELENA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 

964,22 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos); - 

que desconhece o referido débito. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares -DA NÃO COMPROVAÇÃO DA 

PRETENSÃO RESISTIDA O ajuizamento da demanda não está condicionado 

a prestação jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. Rejeito a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistema”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 964,22 (novecentos e sessenta e 

quatro reais e vinte e dois centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, e) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018345-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018345-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO BASILIO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A PROJETO DE SENTEÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 842,18 (oitocentos e quarenta e 

dois reais e dezoito centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao 

contrário do que sustenta a parte autora, houve abertura de conta salário, 

com contratação do cartão de crédito de sua titularidade com diversas 

faturas inadimplidas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. Preliminar - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez 

que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, reconheço a 

litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018516-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLAMARE EMILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018516-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOLAMARE EMILIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 175,05 (cento e setenta e cinco reais e cinco 

centavos), que ensejou a anotação junto ao Serasa. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). - DA 

CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, 

vez que o extrato juntado na exordial é válido. -DO COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA O documento de id. 26553651 encontra-se em nome do autor, 

nesta comarca, sendo portanto, documento válido. Rejeito a preliminar. 

-DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO Não há que se falar em 

confidencialidade dos documentos juntados em contestação, uma vez que 

inexiste o conteúdo das chamadas ou outra violação ao direito de 

privacidade estabelecido pelo artigo 5º, XII da CF. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 
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responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 175,05 

(cento e setenta e cinco reais e cinco centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro. Indefiro o pedido 

contraposto; d) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, e) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014259-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL GENESIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014259-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUVENIL GENESIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de e R$ 76,46 (Setenta e seis reais e 

quarenta e seis centavos). Em defesa a Reclamada aduz: - que ao 

contrário do que sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha 

telefônica junto a empresa Reclamada, o que se verifica através do 

contrato assinado juntado aos autos, que gerou o inadimplemento de 

diversas faturas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. -AUSENCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A 

declaração de residência juntada no id. 25509304, pelo princípio da boa fé, 

supre a necessidade de comprovante de residência em nome próprio. 

Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, telas de 

cadastro, documentos pessoais etc.), demonstra ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 76,46 (Setenta e seis reais e 

quarenta e seis centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do 

CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para: a) condenar a parte Reclamante 

a efetuar o pagamento do valor de R$ 76,46 (Setenta e seis reais e 

quarenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação; e, b) 

reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada (se houver), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 
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ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014393-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014393-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCILENE RODRIGUES MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 205,77 

(duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos). Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). -DA INVERSÃO DO 

ONUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 205,77 (duzentos e cinco reais e 

setenta e sete centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro. Indefiro o pedido contraposto; d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, e) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018388-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA FERNANDES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018388-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARIANE CRISTINA FERNANDES PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTEÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome junto ao 

Serasa/SPC; - que desconhece o débito por inexistir relação jurídica com a 

empresa. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, é titular de contata corrente, com a contratação 

de cartão de crédito ELE NACIONAL MULTIPLO, com diversas faturas 

inadimplidas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares. Preliminar - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a contagem da 

prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte Reclamante no 

órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento sobre a 

negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio 

da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado quando 

este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o 

curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção de que a 

parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, 

sem a competente demonstração do contrário pela parte Reclamada, não 

há que se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de utilização, 

etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a 

parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a 

litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. 

art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, reconheço a litigância de má-fé, para 

condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao 

caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018816-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018816-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUZA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Em breve síntese, a controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, em razão da alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta 

centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). - DA INÉPCIA DA INICIAL A inicial contém todos os 

requisitos exigidos pelo art. 319 e 320 do CPC, bem como o art. 14 da lei 

9099/95, sendo instruída com os documentos necessários ao ajuizamento 

da ação. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 
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relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que os documentos apresentados, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Saliento que o documento 

de id. 29402316 foi juntado intempestivamente. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 213,50 (duzentos e treze reais e 

cinquenta centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro. Indefiro o pedido contraposto; d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, e) julgar 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, 

c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA 

Juiz de Direito-II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES MARIA DE JESUS GREPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006460-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IRAIDES MARIA DE JESUS GREPAN REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante pretende a 

revisão dos juros cobrados em contrato de mútuo consignado em folha de 

pagamento, firmado entre as partes, bem como a devolução em dobro dos 

valores pagos em excesso, além de indenização por danos morais. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. A 

aferição/verificação da existência de nulidade dos termos do contrato 

referido e suas implicações (pagamentos, juros, repetição, etc...), 

exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade 

técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre 

as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos. O feito é 

próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com 

inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, 

identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados. 

Ademais, o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados em 

excesso é genérico, o que resultaria em sentença ilíquida, não admitida em 

sede dos Juizados Especiais, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do 

CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015715-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015715-61.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA TESTEMUNHA: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso concreto, a parte 

Reclamante se opõe à contratação da modalidade de empréstimo, 

pretendendo a ampla revisão dos respectivos termos, inclusive com 

alteração do produto contratado. A aferição/verificação da existência de 
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nulidade na forma de contratação noticiada e suas eventuais implicações 

(pagamentos, juros, repetição, etc...), bem como dos descontos 

realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO 

ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

PRETENSÃO DA PARTE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM 

REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE, NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM, 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (TJRS – 2ª T – RI Nº 

0001517-83.2019.8.21.9000 – relª. juíza ELAINE MARIA CANTO DA 

FONSECA – j. 31/07/2019). Grifei. O feito é próprio de apreciação no juízo 

comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia 

técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão 

nos pleitos aqui apresentados. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003448-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003448-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE CAMPOS LEITE REQUERIDO: EMBU 

INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP 

Vistos, Compulsando os autos verifico que não houve o decurso do prazo 

assinalado à parte reclamada, de modo que o levantamento do valor ainda 

não se faz possível. De outro tanto, há a comunicação de depósito a 

maior, o qual, todavia, não consta vinculado ao presente feito. Posto isso, 

determino seja oficiado ao Departamento de Depósito Judicial para que 

promova a vinculação do valor indicado no documento de Id. nº 29928069, 

qual seja, R$4.280,13 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e treze 

centavos). Aguarde-se o decurso do prazo assinalado no despacho de Id. 

nº 29907288, após o que, venham-me os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016521-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSA MIRANDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016521-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILSA MIRANDA 

DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO OLIVEIRA 

AMADO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016541-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDSON ANDRE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016541-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEYDSON 

ANDRE DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEYTHISON 

MARCELO DE ARRUDA FARIA, MAXWELL LATORRACA DELGADO, 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016543-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDEONE DE CARVALHO ROCHA 06004627305 (REU)

 

PROCESSO n. 1016543-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON PINHEIRO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONCALVES DE PAULA POLO PASSIVO: GILDEONE DE 

CARVALHO ROCHA 06004627305 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016547-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA HONORINDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOENEL VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES OAB - MT25148-O 

(ADVOGADO(A))

JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE OAB - MT25115/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016547-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUZA 

HONORINDA DOS SANTOS e outros (2) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE, KEILA DOS SANTOS 
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ALMEIDA GONÇALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016553-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016553-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZA MARIA 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE CARVALHO 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016559-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILTO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016559-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERENILTO DA 

COSTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008624-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se, novamente, a parte exequente para que informe a atual 

localização do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e consequente retirada da constrição do veículo. Com o endereço nos 

autos, expeça-se mandado de avaliação e penhora do veículo constrito 

pelo Sistema Renajud. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016671-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUANA APARECIDA PIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido que consta no Id. anterior. 

Aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias manifestação quanto a juntada 

de AR negativo, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001064-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEILA CARLA DA SILVA REQUERIDO: STOCK COMERCIO 

DE COMBUSTIVEL LTDA Vistos. Considerando a pandemia decorrente do 

COVID-19 – Novo Coronavírus-, e as disposições estabelecidas na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 e alterada pela Portaria Conjunta n. 

249/2020, determino que após novas deliberações pelo TJMT, seja 

designada audiência de instrução, devendo as partes trazerem suas 

testemunhas independente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BONGIOVANI BRATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002574-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO BONGIOVANI BRATTI REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 – 

Novo Coronavírus-, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta 

n. 247/2020 e alterada pela Portaria Conjunta n. 249/2020, determino que 

após novas deliberações pelo TJMT, seja designada audiência de 

instrução, devendo as partes trazerem suas testemunhas independente 

de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011740-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILEIDE MACHADO GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA (REU)

CHRISTINA TARASOFF SILVA MATOS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos. Recebo a emenda a inicial. Considerando a pandemia decorrente 

do COVID-19 – Novo Coronavírus-, e as disposições estabelecidas na 

Portaria-Conjunta n. 247/2020 e alterada pela Portaria Conjunta n. 

249/2020 e a suspensão das audiências realizadas no CEJUSC, determino 

que após novas deliberações pelo TJMT, seja designada nova data para 

audiência de conciliação, conforme a pauta do Juízo. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004535-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CRISTIAN KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para juntada do 

comprovante de negativação original e atualizado emitido pelo órgão no 

qual consta a inscrição do débito da parte promovente, conforme consta 

no despacho Id. 28859819. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016574-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016574-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ALVES DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO FELIPE PIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016576-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016576-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEVERSON 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO LOUZICH DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016580-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ALMEIDA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016580-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO DE 

ALMEIDA CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE GOMES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016504-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016504-83.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: LUCINEIA 

APARECIDA SOUZA SILVA RECLAMADO(A): BANCO DO BRASIL SA 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016585-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016585-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSEMEIRE 

FERREIRA THIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016600-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016600-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V. B. 

VENDRAMIN EIRELI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE 

PIOVESAN, MARINE MARTELLI POLO PASSIVO: VIA APPIA PROJETOS E 

CONSTRUCOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016610-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA ABBAS CAVALCANTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

BRITISH AIRWAYS PLC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016610-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELA ABBAS 

CAVALCANTE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016612-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT12246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016612-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

BARROS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VICTOR 

GOMES DE SIQUEIRA POLO PASSIVO: LENOVO COMERCIAL E 

DISTRIBUICAO LIMITADA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016636-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIMARA THAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016636-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAIMARA THAIS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016646-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO BOLONHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016646-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERMANO 

BOLONHESE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016653-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI COUTINHO LESSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS OAB - MT12920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

AIR CHINA (REU)

 

PROCESSO n. 1016653-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIOVANI 

COUTINHO LESSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA FORNOS 

DIAS POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016665-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016665-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERNARDO 

RIEGEL COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: TOPSEGURO 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016670-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016670-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

TEIXEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016585-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016585-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial colacionando 

aos autos o instrumento do mandato datado recentemente, porquanto o 

que consta dos autos registra data em muito pretérita. Tal determinação 

tem por finalidade evitar eventuais questões que podem vir em prejuízo da 

justiça, dado ao fato de que cuidando-se de processo virtual o documento 

original não fica retido nos autos. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016559-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILTO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016559-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERENILTO DA COSTA PINTO REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos o histórico de pagamento referente aos terminais 

telefônicos mencionados na inicial a fim de verificar a regularidade dos 

pagamentos e bem assim comprovar as cobranças que sustenta em 

desacordo com o que teria sido pactuado entre as partes. Determino ainda 

que a parte reclamante informe se o mencionado acordo fora objeto de 

homologação judicial. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016311-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLO ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016311-68.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CLEBER LUIZ DA 

COSTA RECLAMADO(A): BELLO ALIMENTOS LTDA DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016681-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDETE MATEUS MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016681-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HILDETE MATEUS 

MATOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016687-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016687-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON DA 

SILVA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016688-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VIEIRA DA COSTA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES OAB - MT14498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016688-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA VIEIRA 

DA COSTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIDA CRISTINA 

FERNANDES DE JESUS NEVES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020099-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MELO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020487-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020487-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

IVANETE FATIMA DO AMARAL - MT10151-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 31/01/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020487-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ACKERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018211-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018211-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - MT18314-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

29/01/2020 Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018211-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021295-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019591-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE MEDEIROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016703-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016703-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO VIANA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

POLO PASSIVO: BOA VISTA SERVICOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014576-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR MOURA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015288-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEMANUELY GALDINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019194-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA MARIA DA CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016705-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PIMENTA DIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016705-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: ROSANGELA PIMENTA DIAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019925-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY COSTA ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018667-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR FREITAS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016709-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016709-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BONTIVER 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIANA DE SOUSA ANDRADE POLO PASSIVO: MAIRA CARLA 

RODRIGUES SLAVIERO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016716-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016716-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

FERREIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO FERNANDO 

PECORA DE AMORIM POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011401-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DUARTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYANA ANDRESSA BOROWIEC OAB - MT20534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017583-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA FERREIRA OAB - MT21141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017557-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MARINA SIQUEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 

(REPRESENTANTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte executada para que comprove o cumprimento do 

acordo, nos moldes pactuados, no prazo de 15 dias, sob pena de 

prosseguimento da execução. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006715-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 31315818. Aguarde-se pelo 

prazo de 30 dias eventual acordo entre as partes. Decorrido o prazo, 

intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004198-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CLARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA AGLAIR COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte executada para que comprove o cumprimento do 

acordo, nos moldes pactuados, no prazo de 15 dias, sob pena de 

prosseguimento da execução. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022023-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

BRUNO AUGUSTO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 31338739. Concedo o prazo de 

30 dias para manifestação da parte interessada. Decorrido o prazo sem 

manifestação, concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016003-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CERILO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, 
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efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder a entrega do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE) até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016723-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016723-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON PERIN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLON HUDSON MACHADO POLO 

PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016729-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REIS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016729-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO REIS 

GASPAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA, MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012094-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012094-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO ROSA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Compulsando a 

documentação juntada aos autos pela parte reclamante, verifica-se que o 

extrato que comprova a inscrição de seus dados em cadastros de 

proteção ao crédito não traz a informação em toda a sua amplitude. 

Conforme se infere do documento de Id. nº 31383679, a parte trouxe 

extrato que indica uma única data, não sendo possível identificar se a data 

nele mencionada refere-se ao vencimento ou ao momento em que 

realizado o registro. Oportuno registrar que tal informação se faz 

imprescindível, na hipótese de procedência do pedido atinente aos danos 

morais. Posto isso, determino seja a parte reclamante intimada para juntar 

aos autos novo extrato que comprove as inscrições objeto da demanda, 

devendo no referido documento constar de modo perfeitamente 

identificável a data da ocorrência da inscrição; a data do vencimento do 

suposto débito e a data em que realizada a consulta. Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013975-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013975-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS 

REQUERIDO: CLARO S.A., SERASA S.A. Vistos, Renove-se a intimação 

da parte reclamante para que promova a emenda da petição inicial 

conforme determinado no despacho de Id. nº 30549704, porquanto trouxe 

algumas faturas acompanhadas de comprovante de pagamento, todavia, 

não trouxe o extrato determinado, o qual, conforme imagem de Id. nº 

30704134 pode ser obtido no ícone localizado no canto inferior direito da 

tela identificado como “histórico de faturas”. Anoto para tanto o prazo de 

03 (três) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011945-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011945-83.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: SILVIO DA SILVA 

RODRIGUES RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Defiro o pedido formulado no 

petitório de Id. nº 31417003 tão só no que diz com a juntada de 

comprovante de residência atualizado. Posto isso, determino seja a parte 

reclamante intimada para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012871-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Verifico do processo eletrônico que o “CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS BANDEIRANTES” já está cadastrado como o único polo 

ativo na presente demanda. Não havendo, pois, qualquer retificação a ser 

feita, cumpra-se determinação de id. 30345529. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016703-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016703-08.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JOAO VIANA DA 

SILVA RECLAMADO(A): BOA VISTA SERVICOS S.A. DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome. Determino ainda à parte 

reclamante que emende a inicial colacionando aos autos o instrumento do 

mandato datado recentemente, porquanto o que consta dos autos registra 

data em muito pretérita. Tal determinação tem por finalidade evitar 

eventuais questões que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de 

que cuidando-se de processo virtual o documento original não fica retido 

nos autos. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016723-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016723-96.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: EMERSON PERIN 

RECLAMADO(A): NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

documento comprobatório da aludida negativação, devendo referido 

documento indicar a data em que realizada a consulta; a data indicada 

como vencimento do suposto débito e a data em que realizada a inscrição 

no órgão de proteção ao crédito. Deverá o extrato ser de origem do órgão 

onde consta a anotação (SPC, SERASA, SCPC) em consulta de balcão. 

Oportuno registrar que o documento juntado aos autos não atesta a 

ocorrência da inscrição. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016555-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BRILHANTE DE SOUZA SAN MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016555-94.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN, MARIA APARECIDA 

BRILHANTE DE SOUZA SAN MARTIN REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o instrumento do 

mandato. Determino ainda que sejam os reclamantes intimados para que 

façam a juntada de documento de identificação pessoal da segunda 

reclamante, Sra. Maria Aparecida Brilhante de Souza San Martin, bem 

assim documento comprobatório de residência atualizado. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016735-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAFAELLA COGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016735-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA 

RAFAELLA COGO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019256-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MOLLER VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016746-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA QUEIROZ CAMARA WOBETO OAB - MT18536/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016746-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

FERREIRA DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZABELA 

QUEIROZ CAMARA WOBETO POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016761-11.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016761-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILZA MARIA DA 

SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016765-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLAYNE ALVES DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016765-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYANE 

CAROLAYNE ALVES DO NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016100-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020688-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE NEITZEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020688-19.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

FERNANDA CAROLINE NEITZEL I- Peticiona a parte credora postulando a 

liberação do montante objeto da penhora de Id. nº 28979898 e extrato de 

Id. nº 28979900 no valor de R$199,88 (cento e noventa e nove reais e 

oitenta e oito centavos) em favor da parte devedora, indicando os dados 

bancários da reclamada para tanto. Postula ainda que seja expedido ofício 

ao Serasa para que haja a exclusão de eventual inscrição realizada via 

SERASAJUD. II- Defiro o levantamento do valor penhorado, o que se dará 

por meio do Alvará Eletrônico n° 604491-3 / 2020. III- Indefiro o pedido para 

que seja oficiado ao SERASA, porquanto não consta dos autos qualquer 

pedido e bem assim, qualquer determinação judicial de inclusão de 

cadastro em desfavor da parte executada. IV- Determino seja a parte 

exequente intimada para manifestar-se especificamente quanto à restrição 

realizada via sistema RENAJUD (Id. nº 29552707). Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presumir concordância com a baixa 

da restrição. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003158-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003158-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, 

Conforme se evola do petitório de Id. nº 31331765 a parte exequente torna 

a indicar dados bancários de terceira pessoa, absolutamente estranha à 

lide, fato que impossibilita a expedição do alvará em favor da pessoa 

indicada. Verifica-se que a parte exequente não se atenta aos comandos 

judiciais, porquanto informou os mesmos dados no petitório de Id. nº 

28011242, tendo havido, por meio do despacho de Id. nº 30431024, 

determinação de sua intimação para indicar seus dados bancários, 

porquanto aqueles indicados se referem a terceira pessoa que não integra 

a demanda. Posto isso, renove-se, a intimação, esclarecendo à parte 

exequente que o alvará será expedido em seu favor ou em favor de sua 

procuradora que, conforme se evola do instrumento do mandado juntado 

aos autos possui poderes específicos para recebimento de valores, 

todavia, não em favor de terceiros. Anoto para tanto o prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010908-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJHEIMELA RUBIA FERREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT14359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010908-55.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DJHEIMELA RUBIA FERREIRA SANTOS EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado o que se dará 

por meio do Alvará Eletrônico n° 605694-6 / 2020. Intime-se a parte 

reclamada para, no prazo de quinze dias, comprovar o pagamento do 

saldo remanescente, sob pena de penhora. Registro desde já que não são 

devidos os honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, 

previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC em face do Enunciado 

97 do Fonaje. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016574-03.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016574-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO ALVES DE CARVALHO REQUERIDO: ORTO - 

SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ” formulada por João Alves de Carvalho em 

desfavor de Orto Magnéticos Colchões – EIRELI (Sono Quality), 

postulando, em sede de tutela de urgência, que a reclamada se abstenha 

de realizar cobranças decorrentes da negociação iniciada entre as partes, 

porquanto a própria reclamada não aprovou a negociação, todavia, 

manteve-se de posse das cártulas de cheque emitidas pelo reclamante. O 

pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos a parte reclamante deu início a 

negociação com a parte reclamada com a finalidade de adquirir um 

colchão comercializado pela reclamada, tendo para tendo realizado a 

emissão de seis cártulas de cheque, cada qual no valor de R$800,00 

(oitocentos reais), além de outros pagamentos que se daria por boleto 

bancário. Ocorre que dias após a assinatura do pedido que recebeu o 

número 174389, a parte promovente recebeu a informação por meio de 

preposto da reclamada de que a negociação não teria sido aprovada pelo 

seu departamento financeiro e que as cártulas de cheque emitidas lhe 

seriam restituídas. Entretanto, diferentemente do que anunciado pelo 

preposto houve, por parte da reclamada, a apresentação de duas cártulas 

de cheque, as quais não foram pagas, porquanto informado da não 

aprovação da negociação. Tal conduta da reclamada se apresenta 

abusiva, porquanto anuncia a reprovação do cadastro da parte 

promovente e já de posse das folhas de cheque as apresenta ao banco, 

apontando conduta que inegavelmente gera prejuízo à parte reclamante, 

quer a título de possibilidade de ter crédito negado na praça, quer a título 

de adimplemento do cheque que servia de pagamento para negociação 

que não teve continuação por ato da própria reclamada. Aí se vislumbra a 

presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado 

pela parte reclamante, sendo certo afirmar que resta comprovado nos 

autos a informação da reprovação do cadastro, bem assim a prova da 

apresentação do cheque junto ao banco do emissor. O perigo de dano 

resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser 

mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, as cobranças objeto da demanda (referentes 

ao pedido nº 174389), bem assim, diante da suspensão da cobrança 

impõe como consequência lógica DETERMINAR que SE ABSTENHA de 

promover a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda e bem assim de 

realizar a apresentação das cártulas de cheque nº 000041; 000042; 

000043; 000044; 000045 e 000046, cada qual no valor de R$800,00 

(oitocentos reais). Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para dar 

integral e imediato cumprimento à presente decisão. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

reclamante. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 31390099. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 30783411. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018367-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOMINGOS DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante 

alega omissão, pleiteando efeito modificativo. A parte contrária manifesta 

quanto aos embargos de declaração, conforme consta no ID. 31396108. 

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC. É o breve relatório. Decido. É de se observar que, em regra, somente 

é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente 

omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente 

demonstrada a contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não 

ocorreu nesse caso específico da sentença ora questionada. Imperativo 

declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, 

porquanto, não objetivam aclarar ou a integrar a decisão, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Deste modo, restando 

evidenciada a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, 

CONHEÇO do presente Embargos de Declaração, e REJEITO-OS, 

mantendo incólume a sentença que consta no ID. 29560515. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011246-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 31397287. Intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), e 

prova de seu pagamento dos últimos doze meses. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORUGO SODEIRO ORTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Defiro o pedido que consta no ID. anterior. Expeça-se o alvará 

judicial em favor da parte credora do valor incontroverso. (Alvará 

Eletrônico n° 606061-7 / 2020) Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda ao pagamento do valor remanescente 

indicado na petição anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser acrescida ao valor a multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 

523 §1º, primeira parte, do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005210-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA ALVES CORREA OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLEVERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005210-34.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

JANGADA EXECUTADO(A): CLEVERSON DOS SANTOS OLIVEIRA e 

outros Vistos, I – Considerando que a executada KAMILA ALVES 

CORREA OLIVEIRA possui empresa com natureza jurídica de “Empresário 

Individual” e que o patrimônio da firma individual confunde-se com o da 

pessoa física, proceda-se à inclusão da pessoa jurídica "KAMILA ALVES 

CORREA OLIVEIRA 72896370110", inscrita no CNPJ sob o nº 

24.993.205/0001-83, no polo passivo da demanda. II- DEFIRO o pedido 

para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. Registro que não são devidos os 

honorários de advogado previstos na segunda parte do art. 523, §1º do 

CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. Efetivado o bloqueio proceda-se 

à transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e 

item 2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme 

item 2.19.6 da CNGC/MT. Em sendo encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

estes deverão ser, desde logo, liberados. Em sendo positiva a diligência, 

intime-se a parte executada da referida constrição para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Em sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção e expedição de certidão de dívida. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021635-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GABRIELLE RODRIGUES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021635-73.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI RECLAMADO(A): BEATRIZ GABRIELLE 

RODRIGUES DE MOURA Vistos, DEFIRO o pedido que visa a busca de 

endereço da parte reclamada, devendo tal diligência ser realizada via 

Sistema Bacenjud, através da ordem de "Requisição de Informações". Com 

a juntada do extrato sistêmico aos autos, expeça-se carta de citação aos 

endereços localizados. Designe-se nova audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015451-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA (AUTOR)

FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015451-67.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA, FERNANDO 

TRINDADE PASSOS CASELA REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS” formulada por Deise Maria Trindade Passos Casela e 

Fernando Trindade Passos Casela em desfavor de Editora e Distribuidora 

Educacional S/A, postulando em sede de tutela de urgência que a 

reclamada se abstenha de realizar cobranças mensais referentes ao 

“Saldo Remanescente”, bem assim que se abstenha de promover a 

inscrição dos dados dos reclamantes em cadastros de proteção ao 

crédito. Pede ainda, sucessivamente, que na hipótese de indeferimento do 

pedido acima, seja a cobrança adequada ao percentual equivalente a 30% 

(trinta por cento) do valor referente à última mensalidade do curso, o que 

alcança o montante de R$1.475,70 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco 

reais e setenta centavos). O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A parte reclamante reconhece ter realizado contrato de 

parcelamento junto à instituição reclamada, na qual se comprometeu a 

realizar o pagamento de parcela equivalente a 30% (trinta por cento) da 

mensalidade, tal o que ela própria afirma na inicial. Ocorre que, conforme 

demonstra, vem recebendo cobranças em valores que superam o 

percentual contratualmente entabulado. Ao dirigir-se à parte reclamada 

obteve a informação de que forma realizadas adições ao contrato original, 

fato que justificaria a cobrança a maior. Todavia, se faz impositivo 

observar que a própria parte reclamada assevera que os aditivos foram 

objeto de aceite digital, hipótese veementemente negada pela parte 

reclamante, sustentando que não tomou conhecimento e bem assim não 

efetivou nenhum aceite ao aditivo afirmado pela parte reclamante. Tal 

negativa de parte dos reclamantes, somada ao fato de a ela impõe 

apresentar os fatos conforme a verdade (CPC, art. 77, inciso I), sob pena 

de incidir nas sanções da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II) lhe 

aponta como fundamento para, nesta fase processual somar-se como 

elemento indicativo do direito a ponto de lhe autorizar a concessão da 
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tutela de urgência. Vale registrar que a cobrança em montante que supera 

aquele esperado pela parte em montante considerável, eis que o valor 

equivalente aos 30% (trinta por cento) residiria no valor de R$1.475,70 

(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), sendo 

certo que as cobranças retratadas nos autos superam o dobro de tal 

montante (Id. nº 30970300). Tendo em vista que a negativa da parte 

reclamante não se dirige ao total do débito apontado pela parte reclamada, 

entendo que se adeque as parcelas a ponto de adimplir o valor 

incontroverso, o qual no caso presente se refere ao montante acima 

mencionado, qual seja, R$1.475,70 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco 

reais e setenta centavos). Acerca do perigo de dano, este se mostra 

ínsito à situação anunciada, porquanto estará a receber cobranças 

mensais em valor que entende indevidos, bem como poderá advir do não 

adimplemento dos valores a inscrição de seus dados em cadastros de 

proteção ao crédito, situação que inegavelmente lhe restringe crédito e 

gera danos. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão da tutela de urgência com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de 

DETERMINAR à reclamada que imediatamente a) PROMOVA as cobranças 

mensais do “Saldo Remanescente” no valor equivalente a 30% (trinta por 

cento) da última mensalidade, o que alcança o montante de R$1.475,70 

(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) e b) SE 

ABSTENHA de promover a inscrição dos dados dos reclamantes em 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da presente 

demanda. Intime-se a parte reclamada pessoalmente para o fim de dar 

integral cumprimento à presente determinação. Fixo, desde já, para a 

hipótese de descumprimento da medida ora deferida, multa no montante de 

R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

reclamante. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, 

intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012196-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012196-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADMILSON FRANCISCO NEVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- A Reclamada 

peticiona requerendo que a parte reclamante proceda à juntada de fatura 

de energia elétrica do seu endereço residencial, bem assim comprovação 

de pagamento. II- Indefiro o pedido de Id. nº 31416557, porquanto a 

alegação da parte Reclamante é de que inexiste relação jurídica, logo, 

cumpre à parte Reclamada a comprovação de que tal relação existe e de 

conseguinte, também os débitos. Sempre se deve ter presente que em se 

tratando de relação de consumo, havendo hipossuficiência e sendo 

verossímil o alegado na peça vestibular, é de rigor que a defesa dos 

direitos do consumidor seja facilitada pela inversão do ônus da prova, até 

pelo fato de que a parte reclamante está alegando fato negativo, ou seja, 

de que não existe a relação jurídica com a parte reclamada. Importa 

registrar que o fato de a parte reclamante negar a relação jurídica não se 

caracteriza como negativa da utilização do serviço prestado pela 

reclamada, pois a relação se estabelece pelo contrato que origina a 

titularidade sob a UC, entretanto, como em regra, há pluralidade de 

pessoas residindo no mesmo imóvel, todas utilizam-se dos serviços 

prestados pela reclamada, sendo a cobrança efetuada em face daquela 

que ostenta relação jurídica (titular da UC). Exigir que a parte traga aos 

autos fatura dos serviços prestados pela reclamada em sua residência, 

bem assim prova do pagamento não encontra fundamento dada a negação 

apresentada pela parte autora, sendo neste contexto impossível à parte 

reclamante comprovar a ausência/inexistência de relação jurídica para 

com a reclamada. Assim, diante da inversão do encargo probatório em 

favor da parte consumidora, o que no rito sumaríssimo ocorre como regra 

de julgamento (e não como regra de instrução), é imperativo que seja 

INDEFERIDO o pedido aviado no Id. 31416557, cabendo à Reclamada a 

produção de provas que entender necessárias ao reconhecimento de seu 

direito. Acrescente-se, por fim, que a parte reclamante trouxe dentre os 

documentos que instruem a inicial documento consistente na “Declaração 

de Moradia” na qual a pessoa titular da UC instalada no imóvel afirma que a 

pessoa do reclamante reside naquele imóvel, documentação suficiente 

para demonstrar a residência do reclamante. III- Verificando dos autos que 

não fora designada audiência de tentativa de conciliação, determino à 

Secretaria do Juízo que designe data para a realização do referido ato, 

conforme pauta do juízo. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013797-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH MATILDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013797-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANETH MATILDES SAMPAIO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento 

da obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, 

porquanto não teria a parte reclamada realizado o crédito do montante de 

R$6.559,95 (seis mi, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

cinco centavos) em sua conta bancária mantida junto à instituição 

bancária reclamada. Juntou aos autos extratos de sua conta bancária na 

qual não se verifica o crédito do valor determinado. Resta, pois, verificado 

o descumprimento da medida determinada na decisão que deferiu a liminar 

formulada. II- Posto isso, DETERMINO seja a parte reclamada intimada 

pessoalmente para o fim de dar integral e imediato cumprimento à decisão 

de Id. nº 30573257, promovendo a restituição à parte reclamante do 

montante de R$6.559,95 (seis mi, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e cinco centavos). Fixo, para a hipótese de novo descumprimento 

da medida, multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 

substituição àquelas anteriormente fixadas nas decisões anteriores. 

Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018211-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018211-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, Defiro o levantamento do 
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valor incontroverso depositado mediante expedição de alvará. Intime-se a 

parte reclamada para, no prazo de quinze dias, comprovar o pagamento 

do saldo remanescente, sob pena de penhora. Registro desde já que não 

são devidos os honorários advocatícios, na fase de cumprimento de 

sentença, previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008365-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008365-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZA NUNES RONDON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 602298-7 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017043-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA EURIPA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017043-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDA EURIPA DE OLIVEIRA REQUERIDO: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, Houve o pagamento da obrigação 

com a concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. 

Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do 

Alvará Eletrônico n° 603203-6 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os 

autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011224-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011224-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIDIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 

604077-2 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014948-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLISIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014948-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLISIO DA SILVA SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 604091-8 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016343-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016343-10.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 604095-0 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003734-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALVES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003734-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE ALVES VICENTE REQUERIDO: CONSUL COMERCIO 

E REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos, Houve o pagamento da obrigação 

com a concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. 

Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do 

Alvará Eletrônico n° 604101-9 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os 

autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010643-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES CONCEICAO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010643-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHARLES CONCEICAO ORMOND REQUERIDO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos, Houve o pagamento da obrigação 

com a concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. 

Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. 

DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do 

Alvará Eletrônico n° 604108-6 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os 

autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017860-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017860-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO SANTANA DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com 

a concordância da parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto 

isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico n° 604498-0 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013795-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013795-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS APARECIDO DE SOUZA ROSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 

604503-0 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004586-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DO NASCIMENTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004586-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELE DO NASCIMENTO NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 605137-5 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007399-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

JOSE ARAMIS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007399-82.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL COXIPONES EXECUTADO(A): JOSE ARAMIS DE FREITAS e 

outros SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado (Id. nº 

31257476). Posto isso, com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o 

acordo e SUSPENDO a execução pelo prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação. Defiro o levantamento do valor objeto da penhora de Id. nº 

30922601 em favor da parte exequente, conforme pactuado entre as 

partes, devendo o levantamento ocorrer através do Alvará Eletrônico nº 

605154-5/2020. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, 

deverão as partes se pronunciarem para extinção ou prosseguimento do 

feito. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016439-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016439-25.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: REGINA CELIA ANDRADE REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, Houve o pagamento da 

obrigação com a concordância da parte reclamante quanto ao valor 

depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o 

processo. DEFIRO o pedido de levantamento do valor, o que se dará por 

meio do Alvará Eletrônico n° 605167-7 / 2020. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CARVALHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007145-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO DE CARVALHO DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 605700-4 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015365-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012682-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAILDE PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALESSANDRA SILVEIRO OAB - MT5722/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intime-se a parte promovida para que 

inicie o pagamento nos moldes pactuados. Eventual inadimplemento deverá 

ser informado pela parte interessada. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021927-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LETICIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Trata-se de ação de execução em que a parte exequente 

devidamente intimada para informar atual endereço da parte executada, 

manteve-se inerte. No caso, há dificuldade na localização da parte 

executada, podendo-se, ainda, considerar que o processo não deve 

servir de uso para que a parte exequente externe mero espírito de 

emulação, conquanto isso possa não estar ocorrendo in casu. Posto isso, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9099/95, DECLARO extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusas as vias impugnativas, 

ARQUIVEM-SE. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado pela parte interessada. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012971-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MACARIO HELENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606042-0 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606069-2 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007803-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIREIA FERNANDES SANTANA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606049-8 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007987-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606065-P / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012125-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAMARGO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606059-5 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016285-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606076-5 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009241-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro no art. 924, II, do 

CPC, declaro extinto o processo. (Alvará Eletrônico n° 606054-4 / 2020) 

Arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005687-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERLANY MAIA ARRUDA (EXECUTADO)

ANDRE ALVES VICENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005687-57.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

COXIPO EXECUTADO(A): ANDRE ALVES VICENTE e outros SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, com 

fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a execução 

pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido o prazo, 

independente de nova intimação, deverão as partes se pronunciarem para 

extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009945-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009945-13.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDA COSTA SANTOS REQUERIDO: OI S.A I- 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- 

Peticiona a parte reclamada (Id. nº 31418953) noticiando a existência de 

litispendência entre o presente feito e o de nº 1009655-95.2020.8.11.0001, 

cujo trâmite processual se dá perante o Segundo Juizado Especial Cível. 

Conforme se colhe dos autos a presente demanda reitera ação idêntica 

que teve início junto ao Segundo Juizado Especial Cível (autos nº 

1009655-95.2020.8.11.0001), cuja distribuição antecedeu a presente, 
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porquanto ocorrida no dia 28/fevereiro/2020, ao passo que a distribuição 

deste feito se deu em data de 02/março/2020, quando já tramitava aquela 

primeira perante o Segundo Juizado Especial Cível. Importa ainda acrescer 

que aquela primeira demanda não fora prolatada sentença, quer 

terminativa, quer definitiva. Nesse importe, outra solução não resta aos 

autos que não a sua extinção, dada à norma disposta no art. 485, inciso V 

do CPC. Anoto por oportuno que é passível de reconhecimento de ofício 

pelo Magistrado da ocorrência do instituto jurídico anunciado, porquanto 

encontra respaldo legal para tanto (CPC, art. 485, §3º). Destarte, resta 

impositiva a extinção do feito à vista de cuidar-se de ação idêntica, o que 

conduz à caracterização da litispendência no caso em apreço, porquanto 

a primeira ação ainda está em curso (CPC, art. 337, §3º). III- Posto isso 

reconheço a litispendência do presente feito com aquele distribuído por 

primeiro (autos nº 1009655-95.2020.8.11.0001) ao Segundo Juizado 

Especial Cível e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução 

do mérito com fulcro no art. 485, inciso V do CPC. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003627-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENILDA GRASSI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003627-14.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A EXECUTADO(A): LUCENILDA GRASSI DE 

OLIVEIRA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto 

isso, com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido 

o prazo, independente de nova intimação, deverão as partes se 

pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. Defiro o 

levantamento do valor penhorado o que se dará por meio do Alvará 

Eletrônico nº 606160-5/2020. Intimem-se. Remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017557-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MARINA SIQUEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017557-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAMELLA MARINA SIQUEIRA RAMOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da 

parte reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 

606168-0 / 2020. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016519-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016519-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016520-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016520-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: SPE OLIMPIA Q27 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016525-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

MANOEL PHELIPE NERY ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA PEIXOTO FERNANDES OAB - MT24698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016525-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALICE PEREIRA 

DA CUNHA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELLA 

PEIXOTO FERNANDES POLO PASSIVO: DYEL CUIABA CLINICA DE 

ESTETICA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016538-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016538-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIRENE DOS 

SANTOS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: ART E ARTES ESTUDIO 

FOTOGRAFICO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016545-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO NOBERTO PEREIRA LEITE (AUTOR)

EDVANIA PEREIRA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOURAO SILVA OURIVES OAB - MT21539/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016545-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVANIA 

PEREIRA DA SILVA SOUZA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THAYNARA MOURAO SILVA OURIVES POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016554-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOSA STOPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016554-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

BARBOSA STOPA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016572-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ZAIDEN DE BARROS SEIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016572-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL 

ZAIDEN DE BARROS SEIBEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

LOUZICH DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016573-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA IZABEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016573-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA IZABEL 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016581-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA CORTEZ LUSTOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE MATOS RODRIGUES OAB - PE34401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1016581-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISADORA 

CORTEZ LUSTOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL DE 

MATOS RODRIGUES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016595-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO (AUTOR)

GERALDO BIANCARDINI DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016595-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZULEIDE 

ZIOLKOWSKI DO PRADO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VICTOR HUGO VIDOTTI POLO PASSIVO: GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE 

REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016603-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS OAB - MT12920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CHINA (REU)

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1016603-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO PAULO 

DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA FORNOS 

DIAS POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 
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2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016604-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

ACAO CONTACT CENTER LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016604-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDALVA DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA 

BELIDO POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016613-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016613-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DJAVAN 

RICHARD PINHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016622-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016622-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

TOMAZ MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA TOMAZ 

MENDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016624-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016624-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDISON 

CARVALHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRCIO JOSÉ 

NEGRÃO MARCELO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016626-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

 

PROCESSO n. 1016626-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELMA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016633-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUCAS DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL OAB - MT5060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

PROCESSO n. 1016633-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALVARO LUCAS 

DO AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA LUCIA DE 

AQUINO AMARAL POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016645-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY EPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016645-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLY EPINOLA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016648-57.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 403 de 526



Parte(s) Polo Ativo:

JOHN HARLLEY CARLOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1016648-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOHN HARLLEY 

CARLOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016649-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY TURISMO E AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REU)

F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1016649-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE DIAS 

PIZARRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE DIAS PIZARRO 

POLO PASSIVO: TONY TURISMO E AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016654-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS OAB - MT12920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

AIR CHINA (REU)

 

PROCESSO n. 1016654-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLA FORNOS 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA FORNOS DIAS POLO 

PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016656-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016656-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016677-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA PRISCILA DA SILVA RAMOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016677-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERIKA PRISCILA 

DA SILVA RAMOS FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016686-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016686-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON DA 

SILVA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016690-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA KARLA SILVA E LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016690-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

LUIZA KARLA SILVA E LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016696-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE SANTANA ORLATO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016696-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

TATIANE SANTANA ORLATO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016699-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016699-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

JACKELINE DA SILVA NUNES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016718-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016718-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILIDIEISSE 

CRISTINA GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016719-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FAUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016719-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO FAUST 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALDEMAR ALVES LOPES POLO 

PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016538-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar o extrato atualizado emitido pelo SPC/SERASA, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016626-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, emendar o pedido, juntando as 06 (seis) últimas faturas do serviço e 

respectivos comprovantes de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016419-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016419-97.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.220,00 ESPÉCIE: 

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDA SILVA FERREIRA Endereço: RUA TRÊS, 27, APT 204 

EDIFICIO SANTO ANTONIO, JARDIM COSTA DO SOL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-458 POLO PASSIVO: Nome: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 

S/A Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 258, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-904 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 
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MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 22 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016474-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA MAGALLI SILVA FELISMINO OAB - MT20550/O (ADVOGADO(A))

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE PROCESSO n. 1016474-48.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 1.619,17 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SUZANE DA SILVA BORGES 

Endereço: AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 95, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-200 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD 

S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a): SUZANE DA SILVA BORGES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017516-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA APARECIDA TRAMONTINA BRAGAGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIER DE AQUINO VIEIRA OAB - MT18962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 28738138. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007525-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZIANE COSTA GUERRISE (REQUERENTE)

LEIZIANE COSTA GUERRISE 00308136110 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 28229454. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007525-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZIANE COSTA GUERRISE (REQUERENTE)

LEIZIANE COSTA GUERRISE 00308136110 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 28229454. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010945-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARO JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Verifica-se nos autos que não houve a expedição de 

mandado de citação para a parte Reclamada. Assim, designe-se nova 

data de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010265-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIZA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Designe-se nova data de audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Reclamada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016745-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIZE ALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016745-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONIZE ALINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016747-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REIS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016747-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO REIS 

GASPAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016752-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL CENA JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016752-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODENIL CENA 

JUVENAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015950-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAS DE SOUZA ARAUJO (EXECUTADO)

AMANDA APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1015950-85.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 765,50 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA Endereço: ÁREA RURAL, S/N, 

VIVENDAS MANOA, ÁREA RURAL DE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-899 POLO PASSIVO: Nome: JOAS DE SOUZA ARAUJO Endereço: 

RUA JOAQUIM J. DE FIGUEIREDO, Qua. 10 LOTE 13, (LOT MARINGÁ II), 

MARINGÁ 3, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-460 Nome: AMANDA 

APARECIDA ALENCAR DOS SANTOS ARAUJO Endereço: RUA JOAQUIM 

J. DE FIGUEIREDO, Q 10 LOTE 13, (LOT MARINGÁ II), JARDIM MARINGÁ, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-460 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 
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(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 22 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013208-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016757-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA FONTES CURY RODER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016757-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELLA 

FONTES CURY RODER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINALVA 

MARIA DE LIMA ARANTES, SILVANA DA SILVA TOLEDO, ROSENI 

APARECIDA FARINÁCIO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016767-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016767-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AILTON BATISTA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016770-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016770-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEANE 

PEREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016771-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDER LIMA DE ASSIS OAB - MT20006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1016771-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

SOARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEUDER LIMA 

DE ASSIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019822-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MOREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BENTO GALDINO DELGADO OAB - MT18037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Acolho o pedido de ID 28927121. Designe-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016773-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016773-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

JOEL MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IARA VANESSA 

OLIVEIRA ARAUJO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. S. (REQUERIDO)

B. B. S. D. R. D. H. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1013565-67.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: RANIELE MARCIA SCALCO Endereço: RUA 

JAVA, 120, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-230 POLO 

PASSIVO: Nome: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA. Endereço: ALAMEDA SANTOS, - DE 1056 A 1496 - LADO 

PAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01418-100 Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: Alameda Rio Negro, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. S. (REQUERIDO)

B. B. S. D. R. D. H. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1013565-67.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: RANIELE MARCIA SCALCO Endereço: RUA 

JAVA, 120, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-230 POLO 

PASSIVO: Nome: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA. Endereço: ALAMEDA SANTOS, - DE 1056 A 1496 - LADO 

PAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01418-100 Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: Alameda Rio Negro, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013565-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA OAB - MT25399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. S. (REQUERIDO)

B. B. S. D. R. D. H. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1013565-67.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: RANIELE MARCIA SCALCO Endereço: RUA 

JAVA, 120, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-230 POLO 

PASSIVO: Nome: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA. Endereço: ALAMEDA SANTOS, - DE 1056 A 1496 - LADO 

PAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01418-100 Nome: 

BANCO CETELEM S.A. Endereço: Alameda Rio Negro, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008156-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ZAGUI JUNIOR (EXECUTADO)

 

hfjzjfhçhçhçfghçfg

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017937-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COPA EXECUTIVE CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SIMEI DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS OAB - 044.642.821-30 

(REPRESENTANTE)

 

teste

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016624-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para que seja deferida uma liminar em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Segundo o Mestre Humberto 

Theodoro Junior em sua obra Processo Cautelar, 16ª Ed., pág. 77: “Para a 

obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de 

que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham faltar as circunstâncias 

de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco 

de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou qualquer mutação 

das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz 

atuação do provimento final do processo principal”. Com relação ao caso 

em tela, vislumbro que pode haver o perigo de dano, e causar mais 

prejuízos à parte Reclamante, não só socioeconômico, como também 

moral, mas é necessário que também analisemos a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que o Mestre 

Humberto Theodoro Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: 

“Para a tutela cautelar, portanto basta a provável existência de um direito a 

ser tutelado no processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, 

isto é, no juízo de probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser 

acertado e o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido 

no processo principal”. Desse modo, evidencio que eventuais cobranças 

deverão ser analisadas quando da instrução processual, devendo a parte 

Reclamada suspender a cobrança das faturas, bem como retirar o nome 

da parte autora dos cadastros de negativação. Diante do exposto, 

CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA pleiteada pela parte 

Reclamante, e determino a intimação da parte Reclamada para que 

suspenda a cobrança das faturas indicadas na inicial (10-2019 a 

04-2020), bem como proceda a exclusão do nome do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, e ainda, que se abstenha de fatura eventual 

consumo, no prazo de cinco dias, sob pena de ser fixada multa em caso 

de descumprimento. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, 

intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação já 
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designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para 

querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se 

presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, 

caso não seja a ação contestada. Intime-se a parte reclamada através de 

mandado, NO REGIME DE PLANTÃO. Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o 

caso requer. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016719-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FAUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da 

liminar. Intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação 

já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016520-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão das parcelas, bem como dos 

juros e multas e taxas condominiais, bem como se abstenha de efetuar a 

inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que não 

há muito a ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer prova, senão a demonstração da cobrança, o que resta 

documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos 

que experimentará na hipótese de ser mantida a cobrança (do que 

contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, no prazo de cinco dias, 

a cobrança das parcelas, bem como dos juros e multas e taxas 

condominiais, bem como se abstenha de efetuar a inscrição do nome da 

autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de aplicação de 

multa em caso de descumprimento da decisão. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para 

contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte Reclamante. 

Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009897-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA GOUVEIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL RODRIGUES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Por fim, revogo a liminar concedida nos autos. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017989-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA MEIRELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020850-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 411 de 526



MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018715-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017746-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE AMORIM DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA AMORIM OBICI OAB - MT22202/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Fica revogada a 

tutelas de urgência deferida. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE e item 

5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), não podendo a parte 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter 

punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017769-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALLITA TIERRE BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018819-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FLAVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019001-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017684-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JANUARIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011139-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AUGUSTO JANUARIO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A reclamada em 

manifestação, após a contestação apresentou contrato supostamente 

assinado a rogo pelo reclamante a fim de comprovar a existência da 

relação jurídica firmada entre as partes litigantes ID 26505076. Por sua 

vez, o demandante argumenta que não possui débito com a reclamada. 

Deste modo, tendo em vista que o ponto controvertido, in casu, reside em 

saber se a assinatura aposta no contrato apresentado foi lançada por 

terceiro ou pelo próprio autor, faz-se necessária a realização de prova 

pericial. No presente caso, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de 

realização de prova pericial no contrato reportado, visando atestar a 

autenticidade ou não da firma da parte reclamante, para o efetivo deslinde 

da controvérsia. Registre-se que a realização da prova pericial 

grafotécnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios 

da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam a Justiça Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, 

não se coaduna com a perícia grafotécnica, de natureza complexa, que 

viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A 

perícia grafotécnica não pode ser realizada pela simples inquirição de 

técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Em caso similar 

ao dos autos, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AÇÃO 

DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – FALSIDADE DE 

ASSINATURA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

– ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO. Não existindo certeza sobre a veracidade do 

documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia 

grafotécnica, conforme dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que a solução 

da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo 

possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples 

comparação de semelhanças. (TJMT; Ap 138334/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Forçoso concluir, assim, que o 

Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 

demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Por cuidar-se de matéria de ordem pública, as 

condições da ação podem ser apreciadas em qualquer fase do processo. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a reclamante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga SENTENÇA 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016526-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016526-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016529-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE FERNANDA JACQUES SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016529-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELE 

FERNANDA JACQUES SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016549-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016549-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: CLINICA 

VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016508-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE DEUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016569-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLE CAROLINE CAMARGO DE NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016569-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIZELLE 

CAROLINE CAMARGO DE NAZARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO LOUZICH DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016549-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016579-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAFAELA AUXILIADORA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016579-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

RAFAELA AUXILIADORA SILVA FREIRE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016586-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA SANTOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016586-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

FERNANDA SANTOS DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016594-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARDOSO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016594-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREA 

CARDOSO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016182-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BALENA DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016598-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016598-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYCON 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016569-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLE CAROLINE CAMARGO DE NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016601-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016601-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONIEL DA 

SILVA RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA APARECIDA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000553-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANUZA APARECIDA DE SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Da preliminar Não se caracteriza a 

falta de interesse de agir em razão da suposta ausência de pretensão 

resistida alegada pela reclamada, uma vez que não se faz necessário o 

esgotamento da via administrativa para o pleno acesso ao Poder 

Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição. Deixo para análise a posteriori da preliminar de incompetência 

do juízo por necessidade de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados em defesa, uma vez que se confunde com o mérito da 

demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. No mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por VANUZA APARECIDA 

DE SIQUEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é correntista de uma conta 

corrente vinculada à instituição financeira Ré, na agência 1263 sob a 

numeração 707738-6. Afirma que, objetivando resguardar as suas 02 

filhas, realizou a contratação de 02 (dois) seguros de vida no caso de 

morte acidental, conforme contratos de adesão juntados à inicial (mov. ID 

27876622 e 27876623). Ocorre que, teria sido surpreendida com a 

cobrança de uma terceira apólice no dia 18 de julho, no importe de R$ 

83,41, a qual não reconhece. Afirma ainda que o desconto em sua conta 

corrente é indevido, uma vez que realizado sem sua autorização 

expressa. Com isso, requer a restituição em dobro do que fora pago e a 

condenação da reclamada em danos morais. In casu, é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante 
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para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

cobrança no valor de R$ 83,41 é indevida, uma vez que não reconhece os 

débitos oriundos da contratação de uma terceira apólice. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados, limitando-se a reiterar a negativa da 

contratação/utilização dos serviços, embora a reclamada tenha trazido 

farta documentação com sua defesa. Em defesa a Reclamada demonstrou 

que a parte autora possui relação jurídica com a instituição, pois 

efetivamente aderiu à três apólices distintas de seguro de vida ofertadas 

pela empresa Requerida sob os números 6378361 (mov. ID 29903592), 

6378350 (mov. ID 29903593) e 6308654 (mov. ID 29903594), momento que 

forneceu todos os seus dados para efetivação do seu cadastro, 

apresentando seus documentos pessoais, tudo conforme termos de 

contratação devidamente assinados pela parte autora, legitimando o 

negócio celebrado entre as partes. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO 

À COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE E DE SEGURO. JUNTADA DE 

DOCUMENTO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO 

ASSINADO PELO DEMANDANTE QUE COMPROVA A INFORMAÇÃO 

SOBRE COBRANÇA DE ANUIDADE E A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. AUSENTE AGIR ILÍCITO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008722365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-09-2019) 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

notória semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança lançada em sua conta corrente. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016625-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1016625-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL LUIZ DE 

MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA BELIDO POLO 

PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016634-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MELO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016634-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINEIA MELO 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KENNEDY MARQUES DIAS 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016635-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEMIR DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016635-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DULCEMIR DE 

ASSUNCAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIAMAR MEIRA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016641-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICHARD DE JESUS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016641-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS RICHARD 

DE JESUS MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016655-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016655-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERNARDO 

RIEGEL COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016659-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016659-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016660-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI YEGROS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016660-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANI 

YEGROS PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO YEGROS PEREIRA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016666-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLLA FERNANDA GONCALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016666-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAJLLA 

FERNANDA GONCALVES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016673-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016673-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: Aguas 

Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA LUIZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON BERWANGER OAB - RS57070 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por TATIANA LUIZA GOMES DA SILVA em desfavor de 

TRIBANCO SUPER COMPRA – TRICARD S/A. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte reclamante pediu a desistência da ação, ID 

29823857. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, 

apresentado sua contestação no ID 29767655, inclusive juntando farta 

documentação que comprova a relação contratual entre as partes, e 

ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Apesar do artigo 51,I da Lei 

n.º 9.099/95, definir que a ausência do autor à qualquer audiência do 

processoimplicará extinção do processo sem julgamento do mérito, é certo 

que tal posicionamento não merece amparo no caso concreto. Com efeito, 

o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da lei e às exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de 

todos, principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício 

da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou não comparecem à 

audiência com seus clientes. Contudo, na busca de preservar a 

segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar 

o artigo 51, I da Lei n.º 9.099/95 de forma deliberada, sem analisar as 

particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 
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justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de extinção do 

processo sem resolução do mérito da parte reclamante, e passo a decidir 

a lide. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Noutro passo, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, eis que não se vislumbra no 

presente caso complexidade que demande a produção de prova pericial. 

Entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a 

formação do livre convencimento do julgador, tanto mais considerando que 

os princípios informativos constantes da Lei n. 9.099/95 autorizam o pleno 

exame da questão. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é 

indevida, alegando que não reconhece os débitos oriundos da 

contratação. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão 

do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia ao 

Reclamado comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito. A parte ré, em contestação, logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados. A reclamada apresentou nos autos termo 

de adesão devidamente assinada pela parte autora (ID 29767676) e 

demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a consequente 

negativação em razão da inadimplência desta. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados pela reclamada e 

os apresentados na inicial dispensa aludido recurso, e a autora não 

impugnou os documentos. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento) do valor atualizado atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita, visto que a parte autora não comprovou nos autos sua 

hipossuficiência financeira. Julgo procedente o pedido contraposto 

R$275,27 (duzentos e setenta e cinco e vinte e sete centavos) devendo 

ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir de seu vencimento. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Caso o autor efetue o pagamento voluntário após o 

trânsito em julgado e havendo concordância do requerido, defiro, desde já, 

a expedição de alvará para levantamento do montante em favor do 

suplicado. . Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016675-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ELIAS NUNES BASRBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016675-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDER ELIAS 

NUNES BASRBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016676-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016676-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVELIN CRISTINA 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016680-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON BENEDITO GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016680-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELTON 

BENEDITO GONCALVES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016702-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCYANE CHRISTINA ALVES ARAUJO (REU)

 

PROCESSO n. 1016702-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDER LIMA DE 

FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE LIMA 

FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: LUCYANE 

CHRISTINA ALVES ARAUJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016666-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLLA FERNANDA GONCALVES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016659-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016641-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICHARD DE JESUS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016634-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MELO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016713-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORRAINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016713-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

LORRAINE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

03/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009518-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009518-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011602-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008321-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JESUS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010475-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALVA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008467-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018536-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON DE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, INTIME-SE o exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006613-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016732-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016732-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CELIO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006613-72.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do Alvará, intime-se a parte exequente para, em 5 

(cinco) manifestar interesse no prosseguimento da execução, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016733-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016733-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIANE DA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010836-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/04/2020 Hora: 17:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016737-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MEDEIROS DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO BOM GOSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016737-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON 

MEDEIROS DA CONCEICAO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JADERSON ROCHA REINALDO POLO PASSIVO: MERCADO BOM GOSTO 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016713-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORRAINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016702-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCYANE CHRISTINA ALVES ARAUJO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016680-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON BENEDITO GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016675-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ELIAS NUNES BASRBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016751-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA STEPHEM DE AQUINO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 421 de 526



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016751-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLINDA 

STEPHEM DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016758-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY APARECIDO PILIZARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1016758-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDNEY 

APARECIDO PILIZARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO CÉSAR 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016737-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MEDEIROS DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO BOM GOSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016463-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016463-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA REU: CLARO 

S.A. VISTOS Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formada 

pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante 

alega que a requerida está gerando cobranças indevidas com valores 

acima do contratado. . Requer, em tutela de urgência, que seja 

determinado o valor das faturas conforme contratado no valor de R$ 

49,99, bem como se abstenha de incluir cobranças de pacotes ou outros 

serviços que não fora contratado e se abstenha de inserir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste 

momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao feito documento 

pessoal e procuração. Assim, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial para juntar ao feito os documentos citados acima, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011300-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDIELY ROPCK SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011300-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAGDIELY ROPCK SILVA REU: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar c/ 

Indenização Por Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada movido 

pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que a 

reclamada se manifestou no ID 31243124 informando a impossibilidade de 

cumprimento da decisão. Diante do exposto, intime-se o exequente para 

se manifestar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação 

retorne-me os autos concluso para decisão. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016021-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVILYN ARRUDA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

OUROCARD BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A. 

(REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016021-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVILYN ARRUDA DE CAMARGO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA REU: OUROCARD BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movido por EVELYN ARRUDA DE CAMARGO em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A e OUROCARD BB - Administradora de Cartões DE 

CRÉDITO S/A. A parte autora alega que a instituição financeira bloqueio 

seu cartão de crédito indevidamente afirma que está sendo impedido de 

realizar compras com o cartão. Requer, em tutela de urgência, o imediato 

desbloqueio do seu cartão de crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. Analisando a demanda, constato que a parte autora não aportou 

ao feito, as últimas faturas na integra do seu cartão de crédito bem como 

os comprovantes de pagamentos. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito as 3 (três) últimas 

faturas na integra e seus respectivos comprovantes de pagamentos, sob 

pena de indeferimento do pedido de urgência. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016509-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GUILHERME SCARSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016509-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE GUILHERME SCARSI REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM VISTOS Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO 

LIMINAR DE ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA formada pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega 

que a requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Assevera que não tem nenhuma relação comercial com a 

requerida. Requer, em tutela de urgência, que a requerida retire seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Analisando os autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste 

momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao feito comprovante de 

endereço em seu nome. Assim, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial para juntar ao feito os documentos citados acima, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016673-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016673-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A VISTOS Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

movida pelas partes acima indicadas. O demandante alega que que fora 

impedida de realizar a troca da titularidade da unidade consumidora nº 

6/39829-2, diante de débitos em abertos em nome do antigo proprietário. 

Requer, em tutela de urgência, que a requerida realize a troca da 

titularidade para seu nome, bem como se abstenha de realizar o corte do 

fornecimento de água em sua residência. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

apreciar, neste momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao o 

contrato de locação totalmente legível. Ressalto que o contrato acostado 

ao feito não está totalmente legível. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao feito o contrato de aluguel 

na integra legível, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela 

de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016776-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

NILZON NEVES DE OLIVEIRA OAB - 107.654.921-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016776-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILZON NEVES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS POLO PASSIVO: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020727-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020727-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELSO LUIS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO 

VISTOS Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito 

formada pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o requerido fora citado após a data da audiência de conciliação, conforme 

o AR aportado ao feito. Posto isso, DETERMINO a redesignação da 

audiência de conciliação. Intimem-se as partes para comparecerem no ato, 

consignando-se as advertências legais. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016482-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016482-25.2020.8.11.0001. 

AUTOR: TANIA DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTS 

formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

demandante alega que possui a unidade consumidora n. 647879. Registra 

que recebeu faturas com cobranças excessivas nos valores de R$ 

23.969,32 (vinte e três mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e 

dois centavos), e no valor de R$ 40.199,39 (quarenta mil cento e noventa 

e nove reais e trinta e nove centavos). Assevera que a requerida 

suspendeu o fornecimento de agua em sua residência indevidamente. 

Requer, em tutela de urgência, que a requerida restabeleça os serviços de 

energia elétrica, bem como suspenda as cobranças das faturas em 

discussão e retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, porquanto a fatura discutida na lide 
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é superior às emitidas em data anterior conforme documento colacionado 

no ID 31346088. Ademais, o autor nega a existência do débito, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir para a 

parte o ônus de demonstrar sua regularidade. Com isso, o requerente 

demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo 

de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. 

Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo 

para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Quanto ao pedido 

que seja retirado o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, 

constato que não merece acolhimento porquanto não há indícios ou 

provas que a requerida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em relação aos débitos em discussão. O requerente pleiteia a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se 

enquadra como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados, uma vez que o fornecedor possui melhores condições 

técnicas ou econômicas para produzir provas, sendo imprescindível a 

inversão do ônus para a igualdade entre as partes. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

as seguintes providencias; A) O restabelecimento 24 horas do 

fornecimento de água na unidade consumidora nº 47879. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de 

descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

demandado comprovar a regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010836-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO SPADA SALGUEIRO REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, formada pelas 

partes acima indicada. Relata o reclamante na inicial, que comprou uma 

televisão pelo site da primeira requerida na data de 19/10/2019, como faz 

prova, e-mail, boleto e comprovante de pagamento juntado aos autos. 

Ocorre que apesar da informação de entrega em 10 (dez) dias após a 

confirmação do pagamento, a referida televisão ainda não foi devidamente 

entregue. Relata ainda o reclamante, que ante a não entrega do produto, 

entrou em contato com a primeira requerida, mas a única resposta foi de 

que o produto seria entregue e o atraso foi por causa do excesso de 

vendas pela promoção, mas não recebeu a televisão, apesar de ter sido 

devidamente paga. Nesta trilha, pugna o reclamante pela concessão da 

tutela de urgência, a fim de que seja compelida as reclamadas no sentido 

de determinar que procedam a imediata entrega do bem adquirido na 

internet pelo reclamante. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a exordial. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem, tenho que a pretendida tutela de urgência 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito invocado e a existência de provas inequívocas. Em 

outras palavras, a formação de um juízo de probabilidade da existência do 

direito alegado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Munido desses conceitos, 

analisando-os com a situação jurídica apresentada no início da ação, vejo 

que o pleito liminar merece acolhimento. Compulsando os autos, constato 

que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto comprovou que 

adquiriu uma televisão Smart TV 4K Ultra HD Samsung Série 7 LED 55 

Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Wi-Fi Solução Inteligente de Cabos HDR 

Premium, no valor de R$ 879,88 (oitocentos e setenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), devidamente pago boleto via internet Banking, 

conforme documentos acarreados aos auto na peça de ingresso. 

Portanto, constato que comprovou a probabilidade do direito elencado na 

inicial. O perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez 

que a concessão ao final impediria a parte de utilizar o produto adquirido. 

Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e 

determino que a empresas reclamadas efetuem a entrega do produto 

adquirido pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias. Fixo multa no valor de R$ 

500,00 para o caso de descumprimento desta decisão. o limite de alçada 

desta Unidade Judiciária. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Citem-se as requeridas e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação outrora designada. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento das requeridas 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 
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Cumpra-se com urgência. Cuiabá, data registrada no sistema. Às 

providências. Intimem-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016321-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANA CELESTINA BATISTA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação Reclamação c/c Indenização Por Danos Morais, 

formada pelas partes acima indicada. A demandante alega que era titular 

da linha de telefonia móvel fornecido pela requerida, e que na data de 

13/03/2020, estava conversando no Whatsapp com sua vizinha, 

entretanto, se tratava de um estelionatário que estava se passando pela 

sua vizinha, e que dizia que estava precisando de dinheiro emprestado e 

pediu que enviasse um código com 4 números por mensagem para 

atualizar seu aplicativo, que ao clicar neste número o seu número de 

telefone foi clonado, e partir daí, começaram a pedir dinheiro em seu nome. 

Alega ainda, que entrou em contato com a requerida para solicitar o 

bloqueio do número telefônico adquirido, e recebeu outro número 

telefônico de celular. Entretanto, o número do telefone anterior não foi 

cancelado ou bloqueado, pois a pessoa continua utilizando o número que 

era da autora, se passando por ela, e pedindo dinheiro em seu nome, 

momento em que registrou na delegacia Boletim de Ocorrência. Neste 

contexto, pugna em tutela provisória de urgência para os fins de a 

requerida ser obrigada de imediato a proceder o cancelamento ou bloqueio 

do número de telefone de descrito na exordial, para que cessem as 

mensagens com pedido de dinheiro aos amigos e familiares da parte 

autora. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, tenho que a 

pretendida tutela de urgência depende da coexistência de dois requisitos. 

O primeiro exige a probabilidade do direito invocado e a existência de 

provas inequívocas. Em outras palavras, a formação de um juízo de 

probabilidade da existência do direito alegado. Já o segundo requisito 

depende da análise objetiva da existência de perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Munido desses 

conceitos, analisando-os com a situação jurídica apresentada no início da 

ação, vejo que o pleito liminar desmerece acolhimento. Isso porque, a 

prova coligida até aqui não se mostra hábil a convencer o Juízo da 

probabilidade do direito invocado, pelos fatos relatados e descritos na 

exordial, visto a ausência de prova inequívoca de solicitação de bloqueio 

do aludido número de telefone descrito. Ademais, inexiste prova de que o 

número esteja clonado. Assim, não há a princípio prova da irregularidade 

praticada pela requerida. Ademais, a reclamante relata que lhe foi 

disponibilizado pela requerida outro número de telefone, e também não há 

prova de que houve qualquer tipo de pagamento de dinheiro ou prejuízo 

financeiro a requerente ou terceiros, praticado por estelionatários através 

da clonagem de linha telefônica alardeada na peça de ingresso. Deste 

modo, necessária a dilação probatória para a elucidação dos fatos 

arguidos na inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA TUTELA de 

urgência. (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) A 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a probabilidade do direito invocado. Para a concessão do 

pleito é necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, 

constato que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente a parte requerida, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar 

ao feito o extrato da linha telefônica. Cite-se a requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação outrora designada. 

Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

EDNA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021485-92.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: EDNA DE SOUZA 

LIMA DECISÃO VISTOS Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. O exequente aduz que ocorreu a 

restrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito. 

Pleiteia pela expedição de ofício ao Serasa para determinar a exclusão do 

nome do devedor do rol de mal pagadores. Analisando os autos, constato 

que o pedido não merece acolhimento, porquanto não há decisão judicial 

determinando a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção 

ao crédito. Friso que, ao consultar o Sistema Serajud constatou-se a 

inexistência de inclusão de restrição relativo ao presente processo. 

Ressalto que o despacho proferido em 16/01/2020 determinou somente a 
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citação do devedor para quitar a dívida e, após a solicitação do credor, 

fora proferida sentença de extinção por desistência na data de 

25/03/2020. Registro, por fim, que o documento aportado pela parte não 

comprova a suposta determinação de negativação do nome do devedor no 

rol de mal pagadores. Posto isso, incabível acolher o pedido do exequente. 

Diante do exposto, indefiro o pedido do exequente, neste momento. 

Intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016625-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016625-14.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GABRIEL LUIZ DE MELO REU: VIA VAREJO S/A, INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. Vistos. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar, 

formada pelas partes acima indicada. O demandante alega que adquiriu, 

na data de 08/10/2018, uma cama de casal, sendo um colchão Ortobom 

Magnyfic Marrom / BG A24 e uma base Box 079 Ortobom Magnyfic A40 

Marrom, fabricados pela segunda requerida e vendido pela primeira 

requerida, todavia, na data de 20/03/2020, quando o demandante estava 

dormindo, este tomou um susto, quando parte da cama caiu, pensando ter 

sido apenas um pezinho da cama que havia se soltado, mas ao verificar, 

constatou que a base se despedaçou, e a madeira de uma das bases da 

cama estava tão podre, que apenas de encostar na madeira ela se 

despedaçava soltando pó, tratando-se de um vício oculto, percebido 

apenas 01 ano, 05 meses, após adquirir o produto. Alega ainda, o autor 

que tentou resolver com a primeira requerida, sendo informado que devido 

ao término do prazo da garantia dada pelo fornecedor, nada poderia ser 

feito. Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência para os fins 

de as requeridas serem obrigadas de imediato a providenciarem uma nova 

base para a cama adquirida, ou restituírem o valor pago pelo autor. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, visto que não comprovou o 

vício oculto do produto. Ademais, há indícios de falta de conservação do 

produto (ferrugem e infiltração). Posto isso, necessário aguardar a 

apresentação da defesa para aferir a veracidade das arguições 

elencadas na inicial. Com isso, verifico a ausência, neste momento, da 

probabilidade do direito invocado. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à 

demonstração da presença de elementos informadores suficientes que 

dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos 

de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em 

uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a 

probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade 

de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, 

possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios 

alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019). APELAÇÃO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE 

OFÍCIO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. 

DECADÊNCIA DO DIREITO. VÍCIO APARENTE. PRODUTO DURÁVEL. 90 

DIAS. DANOS MORAIS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. REPARAÇÃO DESCABIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. O art. 26, II do CDC estabelece que o direito de reclamar 

dos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, 

tratando-se de serviços e produtos duráveis. Se o autor não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como 

exige o art. 333, I do Código de Processo Civil, seu pedido não pode ser 

acolhido, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. Se 

inexiste comprovação de ato ilícito, não há direito a reparação. (TJ-MG; 

APCV 1.0672.08.288886-4/001; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 

16/04/2013; DJEMG 25/04/2013). O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

probabilidade do direito invocado. Para a concessão do pleito é necessária 

a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente a parte requerida, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Citem-se as 

requeridas e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação outrora designada. Na carta de citação/intimação deverá 

constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

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

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016539-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADENILZA DE SANTANA LARA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil, c/ Indenização Por Danos 

Morais e Materiais, e Ressarcimento de Valores c/ Pedido de Tutela de 

Urgência, formada pelas partes acima indicada. A demandante alega que 

em 03/01/2018, solicitou junto a requerida o cancelamento do telefone e 

internet, devido a indisponibilidade “de porta” da Operadora de telefonia 

para o novo endereço da demandante, porém, a requerida fez contato 

para confirmar o cancelamento, e informou que havia a possibilidade de 

fazer a transferência da linha telefônica e internet para o local onde a 

demandante estava mudando. Nesta toada, diante da proposta a 

demandante autorizou a continuidade do contrato, onde foi agendado a 

transferência/instalação no novo endereço para o dia 07/01/2018, o que 

não ocorreu a instalação na data marcada e nem nos dias subsequentes, 

assim, em virtude da não instalação do serviço a demandante em 

08/03/2018 solicitou o cancelamento do contrato, e estorno das faturas 

pagas, todavia, foi informado que não havia evidência de não instalação 

do sistema, e informou um debito no valor de R$ 70,00 (setenta reais) que 
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foi pago em 09/05/2018. Alega ainda, a demandante que em 

novembro/2019, teve o crédito recusado devido a restrição em seu nome, 

que checado constatou-se que tratava-se de pendência com a requerida 

no valor de R$ 269,57 (duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 

sete centavos), de débito vencido em 14/03/2018, onde a demandante fez 

um acordo e pagou o valor de R$ 193,83 (cento e noventa e três reais e 

oitenta e três centavos), a mesma foi informado que com o pagamento seu 

nome sairia do registro dos órgão de proteção ao crédito. Alega também 

que em dezembro/2019, teve novamente o crédito negado devido à 

restrição, solicitado pela requerida, e ao fazer contato com a mesma fora 

informado que havia uma fatura em atraso referente ao mês 02/2018 no 

valor de R$ 106,39 (cento e seis reais e trinta e nove centavos), valor 

este pago em 18/12/2019, mesma data em que a requerente tomou 

conhecimento da dívida, entretanto ainda continua com o nome inserido 

nos órgãos de restrição ao crédito pela requerida, por débitos que não 

reconhece. Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência para 

os fins de a operadora requerida ser obrigada de imediato, a exclusão do 

nome da autora do cadastro de restrição ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Pois bem, tenho que a pretendida tutela de urgência 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito invocado e a existência de provas inequívocas. Em 

outras palavras, a formação de um juízo de probabilidade da existência do 

direito alegado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Munido desses conceitos, 

analisando-os com a situação jurídica apresentada no início da ação, vejo 

que o pleito liminar merece acolhimento. Compulsando os autos, constato 

que a pretensão da autora merece prosperar, porquanto comprovou que 

quitou os débitos referente ao fevereiro/2018, descrito na exordial, 

conforme documentos acarreados aos autos na peça de ingresso. 

Portanto, constato que comprovou a probabilidade do direito elencado na 

inicial. O perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez 

que comprovou que quitou o débito referente ao mês de fevereiro/2018, 

ao qual teve nome inserido nos órgãos restritivos de crédito. Observe-se 

que os documentos trazidos com a inicial conjugam os elementos de prova 

inequívoca ao direito alegado: pois aquela há de ser suficiente para 

emprestar verossimilhança à alegação contida na inicial, que constitui 

causa de pedir. Se a prova bastar para conferir aparência de verdade à 

alegação sobre a qual se funda o pedido, há como deferir-se a 

Antecipação do Direito Material pretendida na inicial. A propósito: ESTADO 

DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). Negritei Na 

verdade, os vetores constitutivos dos elementos de prova inequívoca e 

verossimilhança estão intimamente vinculados com um fato negativo, 

especificamente a quitação do débito, aspecto que está 

indissociavelmente relacionado a questões de fato. Todavia, dado a 

suficiência instrumental das provas documentais que instruem a inicial, o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. A demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, assim como a 

benesse da gratuidade da justiça. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, e determino que a requerida proceda a baixa do 

nome da autora dos órgãos restritivos de crédito, somente em relação ao 

débito discutido na inicial, no prazo de 05 dias. Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da decisão. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova devendo a requerida aportar ao feito 

documentos que comprovem a regularidade da cobrança. Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação a ser designada, conforme disponibilidade de pauta desta 

Unidade Judiciária. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime-se a requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se com urgência, 

servindo a cópia desta decisão como mandado. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016635-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DULCEMIR DE ASSUNCAO SILVA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, formado pelas partes acima indicadas. O demandante alega 

que realizou por diversas vezes o cancelamento dos serviços da 

requerida, porém foram infrutíferas as tentativas gerando cobranças das 

faturas posteriormente ao cancelamento. Requer, em tutela de urgência, o 

cancelamento do plano imediatamente. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto a parte autora requer o cancelamento dos serviços, 

constato que tal medida tem caráter satisfativo, o que se confunde com o 

mérito da demanda, bem como há perigo de irreversibilidade da medida. 

Conforme preceitua o artigo 300 § 3°, do Código de Processo Civil; “Art. 

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

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 
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natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Ademais, inexiste prova hábil que 

comprove a recusa da empresa em realizar o cancelamento do serviço. 

Ressalto ainda que o requisito probabilidade do direito pressupõe a 

demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito 

capaz de ensejar o deferimento da medida, porém neste caso, só será 

demonstrado por meio do conjunto probatório, portanto será necessário 

aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) Assim, o indeferimento do pleito é 

medida que se impõe. O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova devendo aportar, no 

momento da apresentação da defesa, o extrato dos serviços usufruídos 

pelo autos, bem como o extrato do contrato. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016526-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REU: CLARO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

movida pelas partes acima indicadas. A requerente aduz na inicial que a 

requerida suspendeu seus serviços de telefonia e internet indevidamente. 

Assevera que esta adimplente com os pagamentos das faturas. Requer, 

em tutela de urgência, o restabelecimento dos serviços conforme 

contratado. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda da petição inicial (ID. 

31402244, 31370404 e 31365302). Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto comprovou o pagamento das faturas, sendo 

efetuados por meio de débito automático. Ademais, há indícios de 

ausência de prestação do serviço. O perigo de dano é evidente, uma vez 

que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por 

impossibilitar a utilização do serviço de internet. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Assim, a concessão do pleito é medida 

que se impõe. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em razão 

da presença dos requisitos legais. INTIME-SE o requerido para, 

restabelecer o serviço de internet, no prazo de 05 dias. Fixo multa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da decisão. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo aportar ao feito o 

extrato de utilização do serviço pelo autor. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cumpra-se no plantão, servindo a cópia desta 

decisão como mandado. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015595-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIMONE MAGALHAES LIMA REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA formada pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega 

que a requerida inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito em relação aos débitos que não reconhece no valor de 

R$929,21 (novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), 

R$1.115,05 (hum mil cento e quinze reais e cinco centavos) e R$185,83 

(cento e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Requer, em tutela 

de urgência, que a requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação ao débito em discussão. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto alega que a cobrança da disciplina a mais é 

indevida, deste modo resta evidente que se trata de prova negativa, sendo 

impossível atribuir para a parte autora à prova da irregularidade da 

cobrança. Ademais, há prova, neste momento, de que o requerido inseriu 

seu nome no rol de inadimplentes. Ressalto que há indícios que o autor 

efetuou a solicitação da exclusão da matéria que gerou a cobrança 

indevida no ID 31029772, deste modo não é razoável admitir a manutenção 

de negativação do nome do consumidor no rol de mal pagadores até o final 

da lide por débito em discussão. Portanto, constato que comprovou a 

probabilidade do direito elencado na inicial. O perigo de dano irreparável ou 

de difícil de reparação, uma vez que a negativação do nome do suplicante 

o impede de realizar negociações no mercado. Registro que a concessão 

do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido, já que não exclui o 

crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, em razão da presença dos requisitos legais. 

INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir o nome do 

autor do rol de mal pagadores, em relação ao débito em discussão. Fixo 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento 

da decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se no plantão, 

servindo a cópia desta decisão como mandado. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015978-19.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANDERSON ROSA FERREIRA REU: L T FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, SERASA S/A. Vistos. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. movido pelas partes 

acima indicadas. A parte autora alega que o demandado inseriu seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, afirma que não tem 

nenhuma relação com a requerida. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como seja oficiado o Serasa para aportar ao feito o extrato da 

negativação em seu nome. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É 

o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto em analise ao extrato juntado na exordial, constam 

outra negativação em seu nome no protesto do cheque 00053 no valor de 

R$ 5.000,00, na comarca de primavera do leste - estado de mato grosso 

2º oficio notarial e registral, deste modo será necessário aguardar a 

dilação probatória. Constato ainda que o pedido de expedição de oficio ao 

Serasa para apresentar extrato da negativação não merece acolhimento 

tendo em vista que existem outros meios para obter o extrato da 

negativação através do site da requerida. Portanto, constato que não 

comprovou a probabilidade do direito elencado na inicial e não existe o 

perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez que existem 

outras negativações em nome do suplicante. Ressalto ainda que o 

requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o 

requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o 

deferimento da medida, porém neste caso, só será demonstrado por meio 

do conjunto probatório, portanto será necessário aguardar a dilação 

probatória. Deste modo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, não havendo de plano a presença dos requisitos 

que possam amparar a tutela vindicada, previstos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, sendo necessário aguardar a dilação probatória. Defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se 

as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006987-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALIEL RAMOS DE ABREU REQUERIDO: CLAUDEMIRCIO CORREIA 

FERNANDES - EPP S E N T E N Ç A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, formado pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que a parte requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não apresentou 

justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099/95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. De 

igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Ressalto que a parte 

autora deve justificar sua ausência antes, durante ou até o prazo razoável 

(05 dias) da data de realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE 

AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. 

EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado 

nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte 

autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016517-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITELBA GOMES MAIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016517-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ITELBA GOMES 

MAIA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016527-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016527-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

WILLIAM ARTIAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AMERICEL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016530-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016530-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCIEL 

FERREIRA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016532-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))
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BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016532-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

BORGES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: . 18 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016534-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY MELISSA ABREU PINHEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016534-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

MELISSA ABREU PINHEIRO DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: . 18 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016544-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO KLEIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KLEIM OAB - MT19653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016544-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERVINO KLEIM 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO KLEIM POLO PASSIVO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: . 19 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018640-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte Recorrente para que proceda no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016578-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS ALINHAMENTOS FREIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1016578-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANTOS 

ALINHAMENTOS FREIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HELTON DOS SANTOS POLO PASSIVO: TUT TRANSPORTES LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016584-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016584-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO FEITOZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016589-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR MARQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016589-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IRISMAR 

MARQUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

THOMÉ DA CRUZ POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016593-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CARVALHO KATTWINKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016593-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID 

CARVALHO KATTWINKEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016599-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016599-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELI 

SOCORRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016606-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE RAMOS CORONEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT22577/E (ADVOGADO(A))

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016606-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CASSIANE 

RAMOS CORONEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI, MATHEUS AMELIO DE SOUZA 

BAZZI, RAFAEL MORAES VALENTE POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016621-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONICIO DE JORGE SARRIS 16986865953 (REQUERIDO)

DIONICIO DE JORGE SARRIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016621-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FF PRODUTOS 

DE BORRACHARIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: DIONICIO DE JORGE SARRIS 

16986865953 e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 11:50 , no endereço: . 20 de 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016627-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT (REQUERENTE)

ESTER FERNANDA VENDRAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PORTINARI S/A (REQUERIDO)

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016627-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO AUGUSTO 

DE ALMEIDA JOPPERT e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT POLO PASSIVO: CERAMICA PORTINARI S/A 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: . 20 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016630-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSE FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016630-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENILSE 

FREITAS BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

OLIVEIRA AMADO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016642-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ARRUDA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1016642-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINEI 

ARRUDA DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016643-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016643-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

JESUS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

AUGUSTO POLO PASSIVO: CR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: . 21 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016651-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FORNOS DIAS OAB - MT12920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

AIR CHINA (REU)

 

PROCESSO n. 1016651-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR MATEUS 

RODIGHERI FAVRETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

FORNOS DIAS POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 
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17/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016657-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUIS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016657-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX LUIS 

CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016662-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GONZAGA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO OAB - MT27675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016662-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO 

GONZAGA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA 

FERREIRA ARAUJO, ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016684-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016684-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO LUIZ DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: . 21 de 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016691-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOE RICARDO SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LINERCRYL EIRELI - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1016691-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOE RICARDO 

SANTOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE DIAS 

PIZARRO POLO PASSIVO: INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 

LINERCRYL EIRELI - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: . 21 de 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016693-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016693-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

MONIQUE FREITAS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: . 21 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016700-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1016700-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS & GIROLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018199-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 05 dias traga aos 

autos o endereço atualizado da parte ré.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002804-74.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MILENE VIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021464-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO EIRELI (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011368-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

Endereço: DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 51, BL 51 AP 401, RES. SANTA 

INES, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-272 Senhor(a) LUCIANA MARTINS DE 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011368-08.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.101,40 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 15:20 REQUERENTE: LUCIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA MARTINS 

DE OLIVEIRA - MT17672-O REQUERIDO(A): EBANX LTDA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020180-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENITA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010631-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARQUINIO BASTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014771-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022416-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LAURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002156-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE SOUZA OAB - 021.620.481-08 (REPRESENTANTE)

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DIAS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM OAB - GO42508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR MARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018659-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TANIA BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003540-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ AMORIM RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016706-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUZAR FUNDICAO DE ALUMINIO E AUTO PECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ELIAS GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016706-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDER LIMA DE 

FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE LIMA 

FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: ESTRUZAR 

FUNDICAO DE ALUMINIO E AUTO PECAS LTDA - EPP e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003276-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

colacione o novo endereço do Executado, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER JUNIOR SANTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSEMARA BARBALHO DE CRISTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006529-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANNE CRISTINA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021423-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019246-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE BARROS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTOPHER HARTMANN BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021426-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELY CARLA CRISTINA DE MORAIS GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003575-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE ALCANTARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VORNE CURSOS EDUCACIONAIS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 

EDITORA DE LIVROS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020201-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA CAMPOS DE AQUINO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021350-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DYANA MARA OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUCIENE DA SILVA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013327-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017311-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISSON SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021005-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016714-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 
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tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015297-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016627-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT (REQUERENTE)

ESTER FERNANDA VENDRAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PORTINARI S/A (REQUERIDO)

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003598-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID DE ASSIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016439-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015730-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GICELLE TAQUES CALMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes, para que, indiquem, no prazo de 05 

(cinco) dias, quais testemunhas pretendem a oitiva - no máximo de 3 

(Três) testemunhas para cada parte - as quais deverão comparecer, 

independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008407-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014067-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009766-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVALDO SEREIA JUNIOR (REQUERENTE)

VANESSA ARAGAO SEREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

EL AL ISRAEL AIRLINES LTD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016904-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017571-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007192-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007878-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA HELENA STORCHE BELZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005376-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MENDES MOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017307-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLY NUNES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013467-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DE LARA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004978-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013888-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006052-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ANDERSON MACHADO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EUDES DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011425-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARRUDA GORGETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009220-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MIRANDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016364-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA LEITE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016725-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016725-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODENIL 

RODRIGUES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIELLY 

GARBIN FEITOSA, GILSON JOAQUIM SOARES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 15:50 , no endereço: . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010051-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MIRIELLI SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015834-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ANTONIO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EURICO ANTONIO CARVALHO 

SILVA Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO, 305, - ATÉ 1313/1314, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-300 Senhor(a) EURICO ANTONIO 

CARVALHO SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015834-45.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 40.313,12 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 

15:40 REQUERENTE: EURICO ANTONIO CARVALHO SILVA Advogados 

do(a) REQUERENTE: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - MT18498-O, LUIZ 

FLAVIO BLANCO ARAUJO - SP257932 REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 
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extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007954-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY RONNE BESSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005820-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010599-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Endereço: RUA DA UNIVERSIDADE, 01, sala 

01, PEDRA BRANCA, PALHOÇA - SC - CEP: 88137-074 Senhor(a) 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010599-97.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.031,40 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 16:00 AUTOR: FRANCISCA 

PEREIRA SANTOS NASCIMENTO Advogado do(a) AUTOR: ISAQUE LEVI 

BATISTA DOS SANTOS - MT18523-O REU: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado do(a) REU: ANDRE 

PERUZZOLO - SP143567 DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010599-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCA PEREIRA SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA PEREIRA SANTOS 

NASCIMENTO Endereço: RUA VINTE E SETE, 74, QUADRA 51, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-793 Senhor(a) FRANCISCA PEREIRA 

SANTOS NASCIMENTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010599-97.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.031,40 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 

Hora: 16:00 AUTOR: FRANCISCA PEREIRA SANTOS NASCIMENTO 

Advogado do(a) AUTOR: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - 

MT18523-O REQUERIDO(A): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009791-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011143-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEZIRRE DE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016730-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CLEMENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016730-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

CLEMENTE PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003503-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAGNA SILVA GARCIA OAB - 489.258.611-00 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEANDRO LAURIANO GARCIA 

Endereço: Avenida Nigéria, 85, Apto. 902, Jardim Aclimação, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-267 Senhor(a) L. L. G.: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003503-31.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo, Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: L. L. G. Advogados do(a) 

REQUERENTE: GUILHERME FONTANA SILVEIRA - MT19851-O, JOÃO 

GABRIEL SILVA TIRAPELLE - MT10455-O, FELIPE FELIX DOS SANTOS - 

MT25065-O REQUERIDO(A): TAM LINHAS AÉREAS S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 
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audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010642-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO MAURINO SALVATICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VALERIO MAURINO SALVATICO 

Endereço: RUA FELIZ NATAL, 05, quadra 114, DOUTOR FÁBIO LEITE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78052-125 Senhor(a) VALERIO MAURINO 

SALVATICO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010642-34.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.598,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 

16:30 AUTOR: VALERIO MAURINO SALVATICO Advogado do(a) AUTOR: 

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - MT21282-O REQUERIDO(A): COMPANHIA 

DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005808-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 5 B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006326-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016589-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR MARQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016662-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GONZAGA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))
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ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO OAB - MT27675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016544-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO KLEIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KLEIM OAB - MT19653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010907-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE JORGE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016743-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE MAGALHAES DE CAMARGO (REQUERIDO)

RUI JORGE ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016743-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDER LIMA DE 

FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON ALVES DE LIMA 

FILHO, RODRIGO PINHEDO HERNANDES POLO PASSIVO: EDILAINE 

MAGALHAES DE CAMARGO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013465-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA GERLUCE ALVES DA 

SILVA Endereço: RUA MARABAS, 305, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-520 Senhor(a) MARIA GERLUCE ALVES DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013465-78.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.825,46 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 16:40 REQUERENTE: MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RERISON RODRIGO BABORA - MT9578-O 

REQUERIDO(A): BANCO PAN DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011007-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA (AUTOR)

MATHEUS KIDO GONCALVES (AUTOR)

COJE NAKAMURA (AUTOR)

VIRGINIA NEVES LEME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: COJE NAKAMURA Endereço: RUA 

SURUBAIA, 11, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-175 

Nome: VIRGINIA NEVES LEME Endereço: RUA SURUBAIA, 11, JARDIM 

SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-175 Nome: YUMI LEME 

NAKAMURA Endereço: RUA SURUBAIA, 11, JARDIM SHANGRI-LÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-175 Nome: MATHEUS KIDO GONCALVES 

Endereço: RUA SURUBAIA, 11, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-175 Senhor(a) COJE NAKAMURA e outros (3): A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011007-88.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.415,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 17:00 AUTOR: COJE NAKAMURA, 

VIRGINIA NEVES LEME, YUMI LEME NAKAMURA, MATHEUS KIDO 

GONCALVES Advogado do(a) AUTOR: YUMI LEME NAKAMURA - 

MT26775-O Advogado do(a) AUTOR: YUMI LEME NAKAMURA - 

MT26775-O Advogado do(a) AUTOR: YUMI LEME NAKAMURA - 

MT26775-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011007-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA (AUTOR)

MATHEUS KIDO GONCALVES (AUTOR)

COJE NAKAMURA (AUTOR)

VIRGINIA NEVES LEME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011007-88.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 37.415,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:00 AUTOR: COJE NAKAMURA, VIRGINIA NEVES 

LEME, YUMI LEME NAKAMURA, MATHEUS KIDO GONCALVES Advogado 

do(a) AUTOR: YUMI LEME NAKAMURA - MT26775-O Advogado do(a) 

AUTOR: YUMI LEME NAKAMURA - MT26775-O Advogado do(a) AUTOR: 

YUMI LEME NAKAMURA - MT26775-O REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REU: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010147-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO MADUREIRA OAB - MT16824/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA 

DANTAS Endereço: RUA NOVE, 25, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78098-636 Nome: JOAO GOMES DA SILVA Endereço: RUA NOVE, 

25, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-636 Senhor(a) 

PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA DANTAS e outros: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010147-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.236,88 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA 

DANTAS, JOAO GOMES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARINA COELHO MADUREIRA - MT16824/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARINA COELHO MADUREIRA - MT16824/O 

REQUERIDO(A): HDI SEGUROS S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011845-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALCANTARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA OAB - MT17606/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEIS CHAMI S A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PATRICIA ALCANTARA DA SILVA 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 123, Bloco 01, - ATÉ 1745/1746, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Senhor(a) PATRICIA ALCANTARA 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011845-31.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente Aéreo, 

Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 17:20 REQUERENTE: PATRICIA 

ALCANTARA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SUSANNE 

CHRISTINNE ROSA ARRUDA - MT17606/O REQUERIDO(A): HOTEIS CHAMI 

S A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019196-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MORAES KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADIR VERNE (REQUERIDO)

ELIANE FRANCO (REQUERIDO)

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: JADIR VERNE Endereço: RUA 

CAPITÃO MANOEL PINHEIRO, 06, (LOT JD MARAJOARA I) Quadra 31, 

MARAJOARA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-470 Nome: ELIANE 

FRANCO Endereço: RUA CAPITÃO MANOEL PINHEIRO, 06, (LOT JD 

MARAJOARA I) Quadra 31, MARAJOARA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78138-470 Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: AVENIDA MATO 

GROSSO, 112, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-030 Senhor(a) 

JADIR VERNE e outros (2): A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1019196-89.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.400,00 ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 17:30 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 05/02/2020 Hora: 09:50 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO MORAES KOEHLER Advogado do(a) 

REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA - MT18250-O REQUERIDO: JADIR 

VERNE, ELIANE FRANCO, SICREDI CENTRO NORTE Advogado do(a) 

REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-D 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019196-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MORAES KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADIR VERNE (REQUERIDO)

ELIANE FRANCO (REQUERIDO)

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO ROBERTO MORAES 

KOEHLER Endereço: RUA DUZENTOS E VINTE E SETE, 18, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-208 Senhor(a) PAULO ROBERTO MORAES 

KOEHLER: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019196-89.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.400,00 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

05/02/2020 Hora: 09:50 REQUERENTE: PAULO ROBERTO MORAES 

KOEHLER Advogado do(a) REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

MT18250-O REQUERIDO(A): JADIR VERNE e outros (2) 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016754-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016754-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEIKSON 

ALMEIDA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:50 , no endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006168-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONER ANDRADE NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANTONER ANDRADE NERY 

Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 

203, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-800 Senhor(a) ANTONER 

ANDRADE NERY: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006168-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 17:40 REQUERENTE: ANTONER ANDRADE NERY 

Advogado do(a) REQUERENTE: HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

MT14360-O REQUERIDO(A): OI S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006168-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONER ANDRADE NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - 

BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Senhor(a) OI S/A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006168-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/06/2020 Hora: 17:40 REQUERENTE: ANTONER 

ANDRADE NERY Advogado do(a) REQUERENTE: HUDSON ROQUE 

BOBATO SCHMITT - MT14360-O REQUERIDO: OI S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 
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pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) TELEFONICA 

BRASIL S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021845-27.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização 

do Prejuízo, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 14:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

MT6189-O REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO AUGUSTO BORGES 

Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 721, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 Senhor(a) MARCELO AUGUSTO 

BORGES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021845-27.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização 

do Prejuízo, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 14:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

13/02/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES 
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Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

MT6189-O REQUERIDO(A):  TELEFONICA BRASIL S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006516-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 

Endereço: RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, - ATÉ 999 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM PAULICEIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-700 Senhor(a) 

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006516-38.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

14:10 REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDMAR COSTA - MT11399-O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006516-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006516-38.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

14:10 REQUERENTE: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDMAR COSTA - MT11399-O REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 
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comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 

Endereço: R CINQÜENTA E TRÊS, 15, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-438 Senhor(a) MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006017-54.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.226,49 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, 

Custas, Honorários Advocatícios, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 14:20 AUTOR: MARCOS ANTONIO DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

MT17234-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 258, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

Senhor(a) CLARO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006017-54.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.226,49 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Custas, 

Honorários Advocatícios, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 14:20 AUTOR: MARCOS ANTONIO DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

MT17234-O REU: CLARO S.A. Advogado do(a) REU: AOTORY DA SILVA 

SOUZA - MS7785-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 
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a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005270-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA KARUGA AGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA PATRICIA KARUGA AGARI 

Endereço: RUA P-1, 9, quadra 51, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-410 Senhor(a) ANA PATRICIA KARUGA AGARI: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005270-07.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.978,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

14:30 REQUERENTE: ANA PATRICIA KARUGA AGARI Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - MT0016265A 

REQUERIDO(A): OI S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005270-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA KARUGA AGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S.A Endereço: RUA HUMBERTO 

DE CAMPOS, 425, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22430-190 

Senhor(a) OI S.A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005270-07.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.978,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: ANA 

PATRICIA KARUGA AGARI Advogado do(a) REQUERENTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA - MT0016265A REQUERIDO: OI S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 
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ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016764-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016764-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILZA MARIA DA 

SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005311-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005311-71.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

MT21577-O REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005311-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA 

Endereço: RUA ISAAC DOS REIS, 21, QD 25 LT 21L, N.SENHORA DA 

GUIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-600 Senhor(a) GIDELVAN BEZERRA DE 

ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005311-71.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: GIDELVAN BEZERRA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

MT21577-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016766-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016766-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILSON 

FERREIRA SANTANA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

22/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Endereço: PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20010-010 Senhor(a) BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004828-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.262,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 14:50 AUTOR: BARBARA 

MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - MT23214-O REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA DEZOITO, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-090 

Senhor(a) BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004828-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.262,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

14:50 AUTOR: BARBARA MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

AUTOR: DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - MT23214-O REQUERIDO(A): 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005010-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MORISVALDO SOARES MAGALHAES OAB - 208.377.391-87 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MORISVALDO SOARES 

MAGALHAES Endereço: RUA SEIS, 05, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-142 Senhor(a) MORISVALDO SOARES MAGALHAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005010-27.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.700,60 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 

Hora: 15:10 REPRESENTANTE: MORISVALDO SOARES MAGALHAES 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005010-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MORISVALDO SOARES MAGALHAES OAB - 208.377.391-87 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO 

Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 Senhor(a) Banco OLÉ 

CONSIGNADO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005010-27.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 19.700,60 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 15:10 

REPRESENTANTE: MORISVALDO SOARES MAGALHAES Advogado do(a) 

REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Advogado do(a) REQUERIDO: 

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020293-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RODRIGUES PRATES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013364-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT24693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

Endereço: RUA ÁTICA, 673, - DE 483/484 AO FIM, JARDIM BRASIL (ZONA 

SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04634-042 Senhor(a) LATAM AIRLINES 

GROUP S/A: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013364-75.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

15:20 REQUERENTE: GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW 

Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - 

MT24693/O REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013364-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT24693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE 

PROCHNOW Endereço: RUA ESTOCOLMO, 300, (LOT RODOVIÁRIA 

PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 Senhor(a) 

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013364-75.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 22/06/2020 Hora: 

15:20 REQUERENTE: GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW 

Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - 

MT24693/O REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES GROUP S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019622-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANE MOURA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MORELLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020414-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014531-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY CEZAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016568-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON PAIVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENICY FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY VIEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016997-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIMPIA OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003503-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAGNA SILVA GARCIA OAB - 489.258.611-00 (REPRESENTANTE)

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016772-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016772-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA DA 

SILVA PAZINI PAIXÃO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA 

SILVA PAZINI PAIXÃO POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: . 22 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016592-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORAES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA BOENIG BOGER PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016700-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016557-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE ADRIANA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES TAVARES COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010534-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009860-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC FERREIRA MORAES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002423-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICE CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002070-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUILHERME KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009738-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JP PAPELARIA MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003065-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA MARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MIRANDA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE CAMPOS BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023487-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO CESAR CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001994-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LOBO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 18 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016540-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUEL PAIXAO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016540-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUEL PAIXAO 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503910-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEITE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 19 de abril de 2020

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001737-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001737-11.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL FREDERICO VAZ 

CURVO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Encaminhe-se para cálculo. Vindo o cálculo, intimem-se as partes, 

devendo o exequente manifestar-se acerca de eventual renúncia, 

observando os requisitos próprios, para adequação ao teto da RPV (100 

UPF/MT - Lei nº 10.656/2017), no prazo de 5 dias. Em igual prazo deve o 

exequente apresentar as certidões originais na secretaria do Juízo. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001757-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001757-36.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDEMIR TAVARES DA SILVA 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Encaminha-se para o cálculo. Após, processe-se de acordo com o 

Provimento n.º 20/2020-CM, de 1° de abril de 2020, disponibilizado no Dje 

n.º 10710 de 03/04/2020. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500911-52.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar os dados corretos do CPF e dados bancários 

da parte autora para pagamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500649-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO AMARILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

9.920,53 (nove mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500649-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO AMARILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIETTE CEVADA LONDERO (AUTOR(A))

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001887-37.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA, 

HENRIETTE CEVADA LONDERO REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 

de obrigação de fazer proposta por FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA e 

outro, servidores do Sistema Socioeducativo, na qual pleiteiam o 

recebimento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, bem 

como o aumento do referido adicional no seu grau máximo, com 

fundamento em decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O requerido apresentou contestação. 

Compulsando os autos, verifica-se que por meio do Mandado de 

Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo Sindicato da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Socioeducativo, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso reconheceu o direito da carreira em receber adicional de 

insalubridade, por similaridade aos servidores do Sistema Penitenciário. 

Alega-se que a decisão do mandamus fixou prazo para que o Estado 

regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a presente data. 

Segue o dispositivo da decisão do Mandado de Segurança: “Com essas 

considerações e, ratifico, em face da singularidade do caso, concedo 

parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos servidores do 

Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional de 

insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para 

mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo. No entanto, 

fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, 

para que seja implantado de conformidade com direito de cada um.” Os 

requerentes alegam que, uma vez transcorrido o prazo de 90 dias fixado 

pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança, passariam a ter 

automaticamente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no 

grau máximo, ou seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

assim como o pagamento retroativo dos valores recebidos a menor a partir 

do momento que findou mencionado período. Em acesso no site do TJ-MT 

ao andamento do Mandado de Segurança vê-se que não foi interposto 

recurso contra o acórdão, encontrando-se em fase de execução. 

Extrai-se do inteiro teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança 

parcial porque o escalonamento dos graus depende não apenas de 

regulamentação, mas também em se identificar os lugares insalubres, o 

percentual do adicional para cada patamar e quais servidores seriam 

abrangidos, uma vez que nem todos os servidores teriam contato direto 

com os adolescentes. Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém 

demandaria regulamentação frente aos vários aspectos declinados na 

decisão. O acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do 

valor do adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que 

pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse 

regulamentada. Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que 

deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 

dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a 

“Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade 

administrativa e criminal.” Observa-se, desse modo, que o acórdão 

reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à 

regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto 

isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo. Por via 

transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em 

desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o 

pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Além disso, a 

Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. O 

acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu 

pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente 

regulamentada. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000831-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELSKY DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1034381-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO OAB - MT9274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar as certidões originais no cartório para fins de 

expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016564-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016564-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEILA MARIA 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TENARESSA 

APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001749-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018839-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: ''I. Os benefícios da 

gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte 

“com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”[1]. Esse dispositivo deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real 

comprovação de sua necessidade pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto é certo que o autor é advogado com escritório em 

localizado em área nobre da capital, aliado ao fato que é proprietário de 02 

veículos. É possível verificar, neste juízo de cognição horizontal, que o 

autor não é pessoa carente de recurso financeiro. Aliás, ressalto que 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal configura litigância de má-fé, conforme artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil. Posto isso, considerando a falta dos 

pressupostos legais para o deferimento da gratuidade determino a 

intimação do autor para, em 15 dias, comprovar o direito ao benefício, sob 

pena de indeferimento, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, além da aplicação das sanções caso se constate a 

litigância de má-fé. II. Int.'' OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016557-64.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016607-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016607-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL 

MARSARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE PATRICIA DIAS 

GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016614-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016614-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CORNELIO 

SOARES DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALTAIR 

BALIEIRO, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI POLO PASSIVO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/07/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016618-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES BATISTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016618-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERCULES 

BATISTA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039504-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO (AUTOR(A))

DIANE TONIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039504-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIANE TONIOLO, JOZANE 

TONIOLO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique a 

secretaria quanto a regularidade de intimação da sentença e trânsito em 

julgado. Transitada em julgado arquive-se. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016629-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016629-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

KROMINSKI POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016640-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016640-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELMA DE 

JESUS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURELIO AUGUSTO 

GONCALVES DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL 

DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007274-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se 

o(s) requerido(s) pessoas jurídicas de direito público, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação 

de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 

9º da Lei 12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 30 dias, e a 

pessoa jurídica de direito privado na forma da Lei 9099/95, para, querendo 

contestar em igual prazo.Em seguida intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito”OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007274-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s) pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 30 dias, e a pessoa 

jurídica de direito privado na forma da Lei 9099/95, para, querendo 

contestar em igual prazo.Em seguida intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar, no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito”OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011385-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001991-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOHAN CAMOES DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006130-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SCARULIS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006130-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SCARULIS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015270-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SALES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002782-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ (...)Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 
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impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014549-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARDES FELIX DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1016426-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003474-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON PINTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011940-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSO GADELHA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014522-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012468-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001823-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505281-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003484-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar nesta Secretaria as vias originais das certidões 

de honorários, objeto da lide. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001931-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001989-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MALICE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014300-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA GUIMARAES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013331-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MORO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014858-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANA WEBER BOTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007581-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIL MONTEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007238-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR FRANSOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011183-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE WEISS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019269-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY QUEIROZ MAX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002271-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016689-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME BIDARRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA OAB - MT21560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016689-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAYME BIDARRA 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAMARA GUERRA SOARES 

DA FONSECA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500649-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO AMARILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016405-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE BENTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002072-64.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MIMAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: " (...) Observa-se na inicial que a parte autora postulou a 

dispensa da audiência de conciliação, nos termos do ENUNCIADO 1 das 

Turmas Recursais da Fazenda Pública de MT, que estabelece: 

ENUNCIADO 1 – A critério do Juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação , no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

Nestes termos, defere-se a dispensa da audiência de conciliação. Cite-se 

o requerido para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado 
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n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazer aos 

autos documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Ofertada resposta, à impugnação. 

Após, concluso para sentença. Cuiabá, 3 de agosto de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003096-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015758-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007993-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002542-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM.”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004937-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VALLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILDE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JANDUYR SOARES VIANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005664-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004097-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA OAB - RJ122849 (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL INACIO AMORIM MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016714-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016714-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBIA 

FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA, ALE 

ARFUX JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 
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Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORGES MAGALHAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEVYTON ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MARIA HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012050-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES UMBELINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

RICARDO DE ARAUJO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, recebe-se como emenda à inicial a petição de 

id 30775216 e documentos correlatos e determina-se a citação do 

requerido para contestar no prazo de 30 dias, apresentado a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, 

mormente os documentos que atestem a higidez da cobrançaDispensa-se 

a audiência de conciliação, cancele a secretaria o ato designado.Com a 

contestação intimem-se os requerentes para impugnarem, no prazo de 15 

dias.Após, volvam conclusos para a sentença.Intimem-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022519-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANOLFO DE ASSUNCAO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etcDispensa-se a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006011-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GIROTO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001572-95.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte autora para que apresente o título original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. ”. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022504-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SEGOVIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012314-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINO CARNEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA TREVISAN OAB - MT26922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“.Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026213-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013286-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES PARRON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018138-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES NEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgênciaDispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005211-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, declara-se prejudicado o pedido de liminar, 

dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais e 

determina-se a citação do(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) diasApresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004406-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE TREVIZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, declara-se prejudicado o pedido de liminar, 

dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais e 

determina-se a citação do(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) diasApresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença.Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004768-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LEITAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, declara-se prejudicado o pedido de liminar, 

dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais e 

determina-se a citação do(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) diasApresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009664-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PEREIRA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para 

sentença.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERETTE DE ARRUDA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Recebe-se a emenda à inicial (ID 29122685), a fim 

de substituir o MUNICÍPIO DE CUIABÁ pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO.Cite-se e intime-se o Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Ofertada resposta, à 

impugnação.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004098-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, declara-se prejudicado o pedido de liminar, 

dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais e 

determina-se a citação do(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018175-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILSON JUCEMAR DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória de 

urgência formulado pela parte autora para suspender o ato administrativo 

que denegou o pedido de manutenção de pensão por morte do falecido 

servidor VALDILSON JUCEMAR DA SILVA e determinar ao MT PREV que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, restabeleça ao beneficiário VALDILSON 

JUCEMAR DA SILVA JUNIOR, enquanto comprovar o vínculo educacional 

de curso superior e até o limite de 24 anos de idade a pensão por morte do 

seu genitor. Intime-se a parte autora para juntar aos autos no prazo de 15 

dias comprovante de matrícula em curso superior referente ao ano de 

2020 bem como o histórico acadêmico.Dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais.Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que dispõe para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Apresentada contestação, intimem-se o requerente para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, colha-se a manifestação do 

Ministério Público.Em seguida conclusos para a sentença. 

Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016741-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LEAO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1016741-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMAR LEAO 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA NIEDERLE POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 08:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 0501239-45.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Retifique a secretaria a fase processual. 

Indefere-se, por ora, o pedido formulado no id. 21813394, haja vista a 

pendência de exame da impugnação. Intime-se e volvam conclusos para o 

julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005212-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se audiência de conciliação com amparo 

no Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias.Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006881-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERREIRA ABRANCHES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se audiência de conciliação com amparo 

no Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias.Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001674-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DIAS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se audiência de conciliação com amparo 

no Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 
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especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias.Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001552-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se audiência de conciliação com amparo 

no Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias.Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se audiência de conciliação com amparo 

no Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias.Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001464-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO PAULO DE AMORIM (REQUERENTE)

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

DIONYS ALMEIDA DE LAVOR (REQUERENTE)

ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispensa-se audiência de conciliação com amparo 

no Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e 

contestar, no prazo de 30 dias.Em seguida intime-se aparte autora para 

impugnar no prazo de 15 dias.Após, conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004704-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022486-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDO NA COZINHA EVENTOS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT11001-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, por ora, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgênciaDispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado 1.Cite-se o requerido, com as advertências legais, para 

contestar no prazo de 30 dias e para apresentar a documentação de que 

disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009.Apresentada a contestação intime-se o requerente para 

impugnar no prazo de 15.Em seguida conclusos para a 

sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060410-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR MARTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Indefere-se o pedido de tutela provisória por 

ausência de previsão editalícia a autorizar o acolhimento da pretensão. 

Dispensa-se audiência de conciliação com amparo no Enunciado 1.Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e contestar, no prazo de 30 

dias.Em seguida intime-se aparte autora para impugnar no prazo de 15 

dias.Após, conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503685-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GARCIA DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“(...) Após, intime-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

apresente(m) cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita 

no art. 534 do Código de Processo Civil, observando o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN e o limite de alçada dos Juizados 

Especiais(art. 2º da Lei 12.153/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de arquivamento. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019471-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODES FERREIRA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se a emenda à inicial (ID 24611874), a fim 

de substituir o polo passivo pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.Cite-se e intime-se 

o Reclamado MUNICÍPIO DE CUIABÁ para trazer aos autos documentos de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei 12.153/2009.Ofertada resposta, à impugnação.Após, conclusos para 

sentença.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502631-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:Vistos, etc.Considerando o teor da decisão proferida no Conflito 

de Competência que aportou no id 25673671, sem efeito a decisão de id 

361006.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o(s) requerido(s), 

com as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e querendo contestar no prazo de 

30 dias.Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no 

prazo de 15 dias.Após, conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012740-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto indefere-se o pedido de tutela 

provisória.Dispensa-se a audiência de conciliação .Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 dias.Após 

intime-se a parte autora para impugnar no prazo de 15 dias.Em seguida 

conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAAMA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001425-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NAAMA SILVA NUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500502-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FRANCISCO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500502-08.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDESIO FRANCISCO DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial na qual aportou a manifestação do 

executado de discordância com a planilha de cálculo, eis que entende 

indevida a inclusão dos juros no período anterior citação ocorrida no dia 

24/03/2014. No crédito reajustado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (id. 18595949) vê-se que os juros, de fato, foram computados 

a partir da emissão do título de crédito (11/04/2009). Assim, razão assiste 

ao executado, pois a criação da Carta de Crédito, como um título tertium 

genus, teve como finalidade inicial a compensação tributária. Por esta 

razão, deve ser afastada a aplicação de juros a partir da sua expedição, 
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notadamente porque a Carta de Crédito não possui data de vencimento 

como ocorre com outras espécies de títulos extrajudiciais. Destarte, a 

citação válida é o ato que constitui o devedor em mora, devendo a partir 

daí incidir os juros, observados os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública. Registra-se, por oportuno, que a correção monetária por 

ser recomposição da moeda é devida desde a emissão da Carta de 

Crédito. Com essas considerações, acolhe-se a manifestação do 

executado para determinar o refazimento do cálculo com juros a partir da 

citação (24/03/2014) e correção monetária a contar da emissão do título 

de crédito (11/04/2009), ambos índices aplicáveis à Fazenda Pública. 

Encaminhe-se para cálculo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002416-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON CARVALHO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GERONALDO MARTELLO FOSS OAB - 458.137.019-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002416-45.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVILSON CARVALHO LIMA 

REPRESENTANTE: GERONALDO MARTELLO FOSS EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de manifestação na qual o 

advogado do exequente objetiva o destaque dos honorários contratuais. 

Vê-se que foi expedido o Precatório Requisitório 00900552/2019 (id. 

18970354). Expedido o ofício requisitório de precatório, encerra-se a 

competência deste Juízo, devendo eventuais manifestações ser dirigida à 

Central de Conciliação dos Precatórios do Tribunal de Justiça. Com essas 

ponderações, indefere-se o pedido e determina-se o arquivamento dos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501376-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SEBASTIAO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501376-90.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WESLEY SEBASTIAO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença no qual foi expedida requisição 

pequeno valor Of. nº 544/2017 (id. 10271583) em nome de pessoa 

estranha aos autos. Tendo em vista o equívoco na expedição da RPV 

assim como a retificação do valor exequendo, declara-se cancelada a 

requisição emitida por meio do Of. nº 544/2017 (id. 10271583), ficando ao 

encargo do devedor a destruição do documento cuja posse detém. Nesse 

contexto, determina-se sejam os autos encaminhados para cálculo e 

posterior prosseguimento do feito em relação ao valor exequendo de R$ 

1.711,11 (id. 15979079). Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 30% pactuado entre as partes, a teor do 

disposto no contrato lançado no id. 9811256. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043537-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1043537-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BERNARDETE TAVARES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de reclamação para 

condenação do reclamado ao pagamento do terço constitucional sobre o 

período integral de férias anuais gozadas pelos profissionais da 

educação. É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Pois bem, o direito discutido nesta ação é 

objeto de ação civil pública coletiva manejada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino Público (1028936-19.2017.8.11.0041), a qual 

está em fase de julgamento. Portanto, verifica-se a necessidade de 

suspensão do presente feito até o julgamento da ação coletiva correlata, 

visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional, bem como evitar decisões 

conflitantes. Posto isso, SUSPENDO o andamento do presente feito até o 

julgamento da ação coletiva correlata (1028936-19.2017.8.11.0041), o qual 

poderá ser noticiado no feito por qualquer das partes. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001742-62.2020.8.11.0001 AUTOR: MAGNOLIA MOURA DA SILVA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação para isenção de imposto de renda 

c/c repetição de indébito proposta por MAGNOLIA MOURA DA SILVA 

contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CUIABÁ PREV – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT, almejando: “b) o 

reconhecimento do direito da Autora à ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, 

eis que é portadora de (i) MOLÉSTIA PROFISSIONAL e (ii) PARALISIA 

IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei 

nº. 7.713/1988, assim como devidamente explanado no decorrer desta 

inicial; c) a fixação da data inicial da isenção do Imposto de Renda como 

sendo a data da aposentadoria da Autora, qual seja, 02.10.2014, tendo em 

vista que a Autora passou a apresentar tais enfermidades quando ainda 

estava na ativa; d) a CONDENAÇÃO da parte Requerida à restituição de 

todos valores indevidamente descontados e/ou pagos, bem como os a 

serem eventualmente descontados e/ou pagos após o ajuizamento da 

presente demanda, a título de IRPF, desde o termo inicial da aposentadoria 

(02.10.2014), sendo adequadamente acrescidos juros moratórios e 

correção monetária, a contar de cada recolhimento ...” Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. 

PRELIMINARES A requerente é servidora pública municipal aposentada, 

portanto, cabe ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ figurar no polo passivo de ação 

cujo objeto é a isenção e restituição do imposto de renda. Ademais, 

necessário ressaltar a extinção da autarquia CUIABÁ PREV sendo sua 

competência transferida à Secretaria Municipal de Gestão. Ante o 

exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ilegitimidade passiva do requerido 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ – CUIABÁ-PREV excluindo-o do polo passivo. Rejeita-se a 
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impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. O cerne da questão consiste em definir se a autora, em razão do 

acometimento de doença grave supostamente decorrente de moléstia 

profissional tem legítima pretensão à isenção e restituição do imposto de 

renda. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde 

que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e 

possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º. O artigo 6º, 

XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim 

disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes 

rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 

(destaquei) A requerente, servidora aposentada por tempo de serviço, 

padece de moléstia grave, dentre elas, a sinovite e a tenossinovite, 

conforme descrito no atestado médico juntado no id. 28138623. Aduz que 

tais patologias fora adquiridas em virtude de seus diversos anos 

dedicados ao magistério, e argumenta possuir direito a isenção do imposto 

de renda consoante previsão do art.6º da Lei nº 7.713/88, o qual prevê a 

isenção deste para os portadores de moléstias profissionais e de paralisia 

irreversível e incapacitante. Para as chamadas moléstias profissionais, 

faz-se necessário a demonstração do nexo de causalidade havido entre o 

desempenho das atividades do servidor e o surgimento da doença 

incapacitante. Aferindo-se os elementos fático-probatórios coligidos nos 

autos, não restou comprovado o nexo de causalidade existente entre a 

doença da qual a requerente é portadora com a atividade que desenvolvia. 

Nesse contexto, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia de demonstrar inequivocamente o nexo de 

causalidade ou concausalidade entre a síndrome que a acomete e as 

atividades de magistério que exerceu até 2014. Verifica-se dos laudos 

médicos juntados que não há como se constatar que a doença da 

requrente é decorrente exclusivamente de sua atividade laboral, razão 

pela qual deve ser julgado improcedente. Nesse sentido: 

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE ATO 

CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA. 

ESQUIZOFRENIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CARÁTER 

OMNIPROFISSIONAL. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM 

PROVENTOS INTEGRAIS. CABIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A 

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA E A DECLARAÇÃO DE SUA 

INTERDIÇÃO DEFINITIVA.DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO 

DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. REEXAME 

DESPROVIDO. (...) 2. A aposentadoria por invalidez é concedida ao 

servidor que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

readaptação em cargo com atribuições compatíveis com sua limitação 

física ou mental. 2.1. A concessão desse benefício depende da 

verificação da condição de incapacidade do servidor pela perícia médica 

da Administração Pública. 2.2. De acordo com o artigo 40, § 1º, I, da 

Constituição Federal, os servidores públicos poderão aposentar-se por 

invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição. 2.3. Acaso a invalidez decorra de acidente de trabalho, 

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a 

aposentadoria dar-se-á com percepção de proventos integrais. 2.4. 

Inicialmente, a autora foi diagnosticada em 11/3/05 como portadora de 

agorafobia e transtorno misto ansioso e depressivo, o qual acarretou em 

sua aposentadoria por invalidez, decorrente de doença incapacitante não 

especificada em lei, com proventos proporcionais. 2.5. Contudo, em 

14/1/13, a autora foi interditada, definitivamente, por ter sido considerada 

absolutamente incapaz, tendo em vista o seu diagnóstico como portadora 

de esquizofrenia (f.29), o que desencadeou a revisão de seus proventos 

pela administração pública. (...) 4. Com relação aos demais pedidos: a) 

reconhecimento do nexo de causalidade entre as patologias da autora 

com a atividade laboral que desempenhava; b) condenação do réu ao 

custeio de tratamento médico e assistencial da autora por entidades 

particulares; c) determinação para que o réu contabilizasse o tempo de 

serviço da autora pelos períodos de licença independentemente de 

qualquer limitação; d) condenação do réu ao pagamento de reparação por 

danos materiais e morais e concessão de pensão vitalícia à autora no 

valor de sua remuneração na ativa, não merecem prosperar.4.1. Em que 

pese os argumentos lançados pela autora, esta não logrou êxito em 

provar o alegado, pois não trouxe qualquer prova aos autos apta a 

demonstrar dano material ou moral suportado em razão dos eventos 

narrados na exordial ou que sua patologia foi gerada em decorrência das 

funções desempenhadas como professora . 4.2. Como regra, incumbe ao 

autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.3. Logo, cada 

parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos 

fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.4. Não se fala em 

obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma 

alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a 

desincumbência do ônus. 4.5. Caso o autor não se desincumba deste 

fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o 

magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova, em razão 

da vedação ao non liquet. 5. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 

n.1110301, 20110110774199RMO, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. 

Pág.: 399/417)”. (Grifei). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na peça inicial, e, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022284-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022284-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARNALDO ANTONIO 

RODRIGUES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação declaratória de repetição de 

indébito tributário proposta por ARNALDO ANTONIO RODRIGUES contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

almejando a isenção do imposto de renda no período de 01/2014 a 

12/2015, por diagnóstico de Cardiopatia Grave/ Neoplasia Maligna, bem 

como a restituição dos valores descontados indevidamente. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. DECIDO. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 
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diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O cerne da 

questão consiste em definir se a autora, em razão do acometimento de 

doença grave tem legítima pretensão à isenção e restituição do imposto de 

renda no período de 01/2014 a 12/2015. No que se refere à legitimidade 

dos requeridos, a Constituição Federal é clara quando dispõe, no caput e 

inciso I do Art. 157, que o produto da arrecadação do imposto de renda 

retido na fonte pertence aos Estados e Distrito Federal. Assim, se valor do 

imposto fica nos cofres estaduais deve o ente público ser sujeito passivo 

nas eventuais ações de repetição de indébito. Inclusive, o STJ colocou fim 

à discussão com a edição da Súmula nº 447: “Os Estados e o Distrito 

Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda 

retido na fonte proposta por seus servidores.” Desse modo, não há dúvida 

de que os valores descontados a título de imposto de renda retidos na 

fonte dos servidores estaduais são de interesse dos estados. Os estados 

são os responsáveis pelos descontos efetuados e são os destinatários 

dos valores retidos, razão pela qual reconhece-se a ilegitimidade passiva 

da autarquia MT PREV, excluindo-a do polo passivo da ação. As pessoas 

portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os 

rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e 

possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º. O artigo 6º, 

XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim 

disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes 

rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 

(destaquei) O requerente, servidor aposentado, padece de cardiopatia 

grave e neoplasia maligna, conforme descrito no laudo médico oficial 

juntado no id. 27722151. Logo, inexiste dúvida sobre a aplicação do 

dispositivo legal de modo a declarar a isenção do imposto de renda no 

período requerido de 01/2014 a 12/2015. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES 

DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. 

DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da 

isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista 

no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença 

mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data 

de emissão do laudo oficial. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso 

Especial não provido.” (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 

(negritei) Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da 

identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo 

oficial (artigo 30 da Lei nº 9.250/1995), segundo decidiu o C. Superior 

Tribunal de Justiça é impositivo à Administração. Nesse sentido, é a 

Súmula nº 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária 

a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da 

isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda 

suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 

A parte autora juntou as fichas financeiras do período de 01/2014 a 

12/2015, comprovando os descontos do imposto de renda, bem como as 

declarações de imposto de renda do período considerado. Quanto ao 

cálculo (id. 27722166), verifica-se incorreção no que pertine à correção 

monetária e juros dos valores a serem repetidos, uma vez que, com o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária dos débitos 

fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal tem 

seus valores corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito 

Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração, 

combinado com as Súmulas 162 e 188 do STJ . Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de 

renda e CONDENAR o Estado de Mato Grosso a restituir os valores 

descontados no período de 01/2014 a 12/2015 (abatendo-se os valores já 

restituídos), acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

limitado ao teto deste juizado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Determina-se a exclusão da autarquia MT PREV do 

polo passivo. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008181-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008181-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de cobrança” proposta por 

BENEDITO ALVES DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 

almejando a restituição, em dobro, da contribuição previdenciária 

descontada na fonte sobre a parcela de proventos que não exceda o 

dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social, no período de maio/2012 a junho/2017 no valor total de 

R$ 10.718,42 (dez mil setecentos e dezoito reais e quarenta e dois 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. I- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). De plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO referente ao pedido de restituição 

das contribuições previdenciárias do período posterior a janeiro/2015. Em 

razão do reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente 

público nos moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos 

deduzidos em juízo até dezembro de 2014. - PRESCRIÇÃO Evidencia-se a 

inocorrência da prescrição ante a comprovação nos autos da distribuição 

do Mandado de Segurança nº 1004340-94.2017.8.11.0000 em 09/05/2017 

e, consequente interrupção do quinquênio prescricional, neste sentido 

segue entendimento do STJ: A impetração de mandado de segurança 

interrompe o prazo prescricional em relação à ação de repetição do 

indébito tributário, de modo que somente a partir do trânsito em julgado do 

mandamus se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para 

a cobrança dos créditos indevidamente recolhidos. Acórdãos:REsp 

1248077/PR (DJE 12/08/2015); AgRg no REsp 1276022/RS (DJE 

28/05/2015); REsp 1248618/SC (DJE 13/02/2015); II – MÉRITO Alega o 

requerente que é servidor militar aposentado por invalidez e observou a 

manutenção dos descontos relativos a contribuição previdenciária sobre a 

parcela de proventos que não superavam o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 

Sendo assim, na data de 09/05/2017 impetrou Mandado de Segurança 

distribuído sob o nº 1004340-94.2017.8.11.0000, cujo Acórdão transitado 

em julgado em 17/04/2018, concedeu a segurança nos seguintes termos: 

“3. Havendo comprovação documental de que o Impetrante é portador de 
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doença incapacitante enquadrada na Lei 7.713/88, necessária a 

obediência ao art. 40, § 21 da Constituição Federal, de forma que incida a 

contribuição previdenciária somente sobre as parcelas de provento de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do RGPS. 4. Segurança concedida. Data 

da sessão: Cuiabá-MT, 01/02/2018” A partir da decisão, o requerente 

pretende a restituição, em dobro, dos valores retroativos descontados no 

período de 05 anos anteriores a distribuição do Mandado de Segurança. 

Verifica-se que a decisão determina a isenção da contribuição 

previdenciária sobre as parcelas de provento que não superem o dobro 

do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, contudo, não 

estabelece o termo inicial. Sendo assim, reconhece-se como início de seu 

vigor a data do trânsito em julgado da decisão definitiva que declarou a 

isenção (17/04/2018). Vê-se, portanto, que as parcelas retroativas não se 

encontram acobertadas pela coisa julgada, não lhe garantindo a cobrança 

a partir da mencionada decisão. A contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões está regulamentada no §21, do art. 40, da 

Constituição Federal, nos seguintes moldes: Art. 40. (...) § 18. Incidirá 

contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para 

os servidores titulares de cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição 

prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante. Destarte, o § 21 

estabelece uma espécie de exceção ao §18 aos portadores de doenças 

incapacitantes, devendo ser calculada a contribuição previdenciária 

apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo do teto do 

RGPS. É a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE 

SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA 

APOSENTADORIA — SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA 

INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL — 

LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE 

OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL DO 

RELATOR — MANUTENÇÃO. Em consonância com o entendimento 

reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição 

previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença 

incapacitante do rol previsto no artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do 

Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão 

somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido 

aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 

40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, é de 

rigor a manutenção de decisão agravada que deferiu a segurança. 

Recurso não provido. (TJMT - AgR 178434/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). O 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso nº 555/2014, em seu 

artigo 152, § 3º apresententa o rol taxativo que assim disciplina: § 3º O 

militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por 

um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado: (...) 

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com 

qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e 

permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e 

doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao 

ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, 

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de 

Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose 

anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte 

deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez 

permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na 

medicina especializada. O requerente demonstrou ser aposentado por 

invalidez, bem como sofreu descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre o teto para os benefícios do regime geral de 

previdência social, todavia, não comprovou ser portador de doença 

incapacitante descrita no rol acima descrito. Trouxe aos autos a 

publicação do ato de reforma remunerada, os comprovantes de 

rendimentos e fichas financeiras, bem como o laudo médico que subsidiou 

seu afastamento permanente nos seguintes termos “Segundo anamnese o 

paciente foi atingido por projetil de arma de fogo, na cabeça. Também 

sofreu AVC. (...) paciente continua confuso e com 75 anos de idade, sem 

condições de trabalho” O laudo pericial registra o CID nº 345.2 como 

descrição da doença incapacitante responsável pelo afastamento do 

requerente, sem, contudo, especificar nominalmente a moléstia. Com isso, 

nota-se que a parte autora não comprovou fazer jus ao direito pleiteado, 

não cumprindo com o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como 

dispõe no artigo 373, I, do CPC. Neste sentido, não há como acolher o 

pedido para condenar o requeirdo a restituição dos valores que não 

superaram o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da 

previdência social, referente ao período de 05/2012 à 12/2014. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001312-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ZUZI ALVES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001312-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ORESTES TEODORO DE 

OLIVEIRA, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora objetiva a condenação do 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento. Citado, 

o requerido não compareceu na audiência de conciliação e deixou de 

apresentar contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação e a ausência de 

contestação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos a revelia. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. No 

âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda fardamento foi prevista na Lei 

Complementar 555/2014. Contudo, referida norma ostenta 

inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme restou 

declarada no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, cujos 

fundamentos este Juízo se alinha ao TJMT. Em que pese tenha sido 

modulado os efeitos dessa decisão, é cediço que a providência 

processual não impede a declaração incidental de inconstitucionalidade 

neste primeiro grau de jurisdição, via controle difuso, haja vista que não é 

possível o reconhecimento de direito pretensamente amparado em norma 

inconstitucional. Em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, vê-se que o Substitutivo Integral ao Projeto de Lei 

Complementar nº 48/2014, cujo teor acrescentou a disposição do artigo 

129 e seu parágrafo único, à Lei Complementar nº 555/2014, decorre de 

i n i c i a t i v a  d a s  L i d e r a n ç a s  P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Cheffe do Poder Executivo (art. 61, §1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 
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MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no §1º, do art. 

61, da Constituição da República, reproduzindo no parágrafo único do art. 

39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a ajuda 

fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A 

alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de autoria do Chefe 

do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, notadamente, das matérias relativas aos direitos e 

deveres dos servidores públicos militares possui impacto de natureza 

financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 40 da Constituição de 

Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle difuso de 

constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa quanto 

ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014, 

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do 

dispositivo e, por consequência, conduz à improcedência do pedido, em 

razão da ausência do requisito legal para concessão da ajuda fardamento. 

Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do 

art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal, art. 39, 

parágrafo único, inciso II, "b", e art. 40, inciso I, da Constituição Estadual 

de Mato Grosso; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o 

processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013766-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013766-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GERSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por GERSON JOSE DA SILVA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de auxílio 

fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 1149 de 

12 de dezembro de 2014 – pág. 55), no valor de R$ 10.885,60 (dez mil 

oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Dispensada a 

audiência de conciliação. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 231/2005 

(revogada pela LC nº 555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no 

art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao 

uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas 

funções regulamentares e nos termos desta lei complementar. § 1º O 

Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no 

valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser 

pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para 

a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os 

regulamentos de uniformes das respectivas corporações. § 2º O militar, 

ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a 

um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, 

quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor 

do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de 

uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma 

de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais 

de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação. § 2º A concessão 

prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante 

despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.” O 

art. 80-A da citada lei, inserido pela LC nº 244/2006, determinou que todos 

os auxílios e indenizações da etapa fardamento só seriam concedidos 

quando não fornecidos pela Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os 

auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão 

concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela 

Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, 

será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder 

Executivo”. Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo 

Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do 

Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria 

Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, 

respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo 

as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o 

Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de 

dezembro de 2005.” Assim, a legislação de regência prevê a 

obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a 

indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 
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caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007873-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO PASSARELI SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007873-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO ANTONIO PASSARELI 

SEVERINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por THIAGO ANTONIO PASSARELI SEVERINO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 2ª Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02, fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que a parte autora utilizou valor base divergente daquele 

inscrito na relação de credores de id. 23978398, e, ainda, aplicou 

equivocadamente os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência 

deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio 

fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 11.418,01 (onze mil quatrocentos e dezoito reais e um 

centavo), referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNER SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002593-72.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADNER SOARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por ADNER SOARES DE ALMEIDA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 7.669,34 (sete mil seiscentos e 

sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Tutela antecipatória 

deferida. Dispensada a audiência de conciliação. Citados, os requeridos 

não apresentaram contestação. Diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

A Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de janeiro/2014 a julho/2018. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em síntese, diz a requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Insalubridade e Adicional 

Noturno no período de janeiro/2014 a julho/2018. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição. Quanto ao cálculo de atualização apresentado, após o advento 

da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral 

de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de plantão, adicional de 

insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, nos meses 01/2014 

a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período 

de 01/2015 a 07/2018, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, 

mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013906-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013906-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE GRZYBOWSKI 

ALBANO SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS” proposta 

por ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 10/2014 a 10/2019. 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). De plano, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

em relação aos descontos realizados após janeiro de 2015, período de 

legitimidade exclusiva da autarquia MT PREV. Sendo assim, passa-se a 

analisar os pedidos no período de 10/2014 a 12/2014. II – MÉRITO Em 

síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no exercício de 10/2014. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no exercício de 10/2018, importância acrescida de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 
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Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Para 

fins de apuração do valor deve a parte requerente trazer aos autos o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013574-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO BRANDALIZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013574-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CASSIO ROBERTO 

BRANDALIZE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS proposta por CASSIO ROBERTO BRANDALIZE 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, adicional de insalubridade e subsídio comissão, bem 

como a restituição do montante descontado, no período de 10/2014 a 

09/2019, no montante de R$ 13.157,93 (treze mil cento e cinquenta e sete 

reais e noventa e três centavos). Citada, a requerida apresentou 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). De plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva do MT PREV referente ao pedido de restituição das contribuições 

previdenciárias do período anterior a janeiro/2015. Em razão do 

reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do ente público nos 

moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo a partir de janeiro de 2015. II – MÉRITO Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio 

comissão no período de 01/2015 a 01/2016, 05/2016 a 03/2018, 05/2018, 

10/2018 a 12/2018, 05/2019 a 09/2019; adicional noturno no período de 

01/2015, 03/2015 a 10/2015, 12/2015, 03/2016 a 11/2016, 01/2017 a 

02/2018, 04/2018, 09/2018, 04/2019 a 08/2019; e, adicional de 

insalubridade no período de 12/2016 a 03/2018, 05/2018, 10/2018 a 

12/2018, 05/2019 a 09/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo 

constante no id. 25373430 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas porque foram considerados os meses dos 

pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os 

meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação 

do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre o adicional subsídio comissão, adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional subsídio comissão no período de 01/2015 a 01/2016, 

05/2016 a 03/2018, 05/2018, 10/2018 a 12/2018, 05/2019 a 09/2019; 

adicional noturno no período de 01/2015, 03/2015 a 10/2015, 12/2015, 

03/2016 a 11/2016, 01/2017 a 02/2018, 04/2018, 09/2018, 04/2019 a 

08/2019; e, adicional de insalubridade no período de 12/2016 a 03/2018, 

05/2018, 10/2018 a 12/2018, 05/2019 a 09/2019 importâncias acrescidas 

de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015736-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BERCHIELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARRAFON OAB - PR40092 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015736-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REGIANE BERCHIELI 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO 
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PREVIDENCIÁRIA” proposta por REGIANE BERCHIELI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional subsídio comissão, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 11/2014 a 08/2019, no total de R$ 20.606,96 

(vinte mil seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão nos 

períodos de 11/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 08/2018. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional subsídio comissão no período de 11/2014 a 

12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes sobre 

adicional subsídio comissão no período de 01/2015 a 08/2018, e demais 

descontos mediante comprovação, importância acrescida de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019023-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019023-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RITA DE CASSIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por RITA 

DE CASSIA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional subsídio 

comissão, bem como a restituição, em dobro, do montante descontado no 

período de 04/2015 a 10/2019. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). De plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO eis que o objeto da demanda 

compreende apenas descontos realizados após janeiro de 2015, portanto, 

período de legitimidade exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

subsídio comissão nos períodos de 04/2015 a 07/2016, 01/2017 a 

12/2017, 06/2018, 01/2019 a 10/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Indefere-se a restituição em dobro eis que não se aplica 

à Fazenda Pública as disposições do CDC. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 
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parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão (Tema 

163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão nos 

períodos de 04/2015 a 07/2016, 01/2017 a 12/2017, 06/2018, 01/2019 a 

10/2019, e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000865-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000865-93.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO CRUZ E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por EVALDO JOAO CRUZ E SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à contribuição 

previdenciária, descontada sobre terço constitucional e o 13º salário, 

relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a 

título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar 

nº 279/2007, do período de 12/2009 a 12/2016 no montante de R$ 

3.137,90 (três mil cento e trinta e sete reais e noventa centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se 

de pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange 

período posterior a janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei 

Complementar nº 560/2014 estabelece que o MTPREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para 

responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua 

criação (01/01/2015). Diante do exposto, RECONHEÇO de ofício, a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de 

restituição das contribuições previdenciárias a partir de janeiro/2015. II – 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Considerando o reconhecimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passo a análise dos 

pedidos deduzidos em juízo até dezembro de 2014. O requerente alega 

que está sofrendo o desconto de contribuição previdenciária sobre o 

terço constitucional e o 13º salário, relativo ao acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da 

reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007. Informa 

que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, concedida a liminar, foi 

confirmada para determinar: “a suspensão da incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias e 13º salário, 

referente ao acréscimo de 50% devido a título de gratificação aos policiais 

militares da reserva remunerada convocados para o serviço ativo, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A gratificação dos militares 

convocados para a ativa tem caráter indenizatório, transitório e precário, 

de forma que não se incorpora aos proventos de inatividade, sendo, 

portanto, indevida a incidência da contribuição previdenciária, tal como 

dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 279/2007: “Art. 4º A título de 

gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da 

reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do 

maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º Sobre o acréscimo de que 

trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2º A 

gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos 

de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de 

convocação.” Nesse sentido segue jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO 

À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO VOLUNTÁRIO DE 

MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR - CVMI. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA 

DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A ATIVIDADE. Trata-se de 

ação ordinária através da qual o autor, policial militar inativo, objetiva a 

sustação e a repetição do indébito da contribuição previdenciária incidente 

sobre a gratificação especial percebida por ter aderido ao serviço ativo da 

brigada militar, no programa Corpo Voluntário de Militares da Reserva - 

CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - A 

Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais 

inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo que o princípio da 

legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o administrador 

público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas 

de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito embora a 

convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha sofrido 

inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida pelo 

militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter transitório e 

precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o militar e a 

Administração Estadual não permite que sejam auferidas vantagens 

próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do CVMI 

exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes.CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 12/2009 a 12/2014. Com relação 

a atualização do valor, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 
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desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% (um) por cento ao 

mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 

162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao requerente o valor relativo ao desconto 

indevido de contribuição previdenciária no período de 12/2009 e 12/2014, 

a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. E, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016030-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016030-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA 

SANTOS SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por 

FERNANDA CRISTINA SANTOS SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de insalubridade, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 10/2014 a 09/2019, no total de R$ 4.128,44 

(quatro mil cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se 

sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição em relação à parcela de 10/2014, haja vista que 

a ação foi distribuída no dia 07/11/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 11/2014. II 

– MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade nos períodos de 11/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 09/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese, 

/acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, 

que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 25919356, a existência 

de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas uma vez o 

referido cálculo inclui o desconto realizado a parcela atingida pela 

prescrição quinquenal, qual seja 10/2014. Quanto à atualização, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do 

requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 11/2014 a 

12/2014, e sobre subsídio plantão no exercício de 11/2014 e; a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos 

descontos de mesma natureza incidentes sobre adicional de insalubridade 

no período de 01/2015 a 09/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001918-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMIRES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001918-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON RAMIRES NUNES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por EDSON 

RAMIRES NUNES em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 
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MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados, no importe atualizado e dobrado de 

R$ 13.201,38 (treze mil duzentos e um reais e trinta e oito centavos). 

Tutela antecipatória deferida. Dispensada a audiência de conciliação. 

Citados, os requeridos não apresentaram contestação. Diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de fevereiro/2015 a maio/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno no período de 

fevereiro/2015 a maio/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto ao cálculo de atualização apresentado, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno, no 

período de 02/2015 a 05/2019, e, eventualmente, demais parcelas 

posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012555-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012555-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO ANTONIO LOPES 

CAPOBIANCO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Considerando a justificativa tempestiva de ausência do autor à audiência 

de conciliação e, levando-se em conta o desinteresse na sua realização 

manifestada em contestação pelo requerido, deixo de redesignar o ato. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 2ª Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02, fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que a parte autora utilizou valor base divergente daquele 

inscrito na relação de credores de id. 2511956 – Pág. 27, e, ainda, aplicou 

equivocadamente os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência 

deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio 

fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 11.418,01 (onze mil quatrocentos e dezoito reais e um 

centavo), referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012550-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))
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TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012550-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELCKIER RICARDO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 2ª Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02, fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que a parte autora utilizou valor base divergente daquele 

inscrito na relação de credores de id. 25115248 – Pág. 26, e, ainda, 

aplicou equivocadamente os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 11.418,01 (onze mil quatrocentos e 

dezoito reais e um centavo), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015837-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET SOARES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015837-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARGARET SOARES LEAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por MARGARET SOARES LEAO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, bem como a restituição do 

montante descontado no período de 10/2014 a 09/2019, no total de R$ 

3.936,47 (três mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – 

PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que 

não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação à 

parcela de 10/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 06/11/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 11/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites do período de 11/2014 a 09/2019 na 

tentativa de comprovar os supostos descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade. Contudo, observando as 

mencionadas fichas financeiras de todo o período objeto da ação (10/2014 

a 09/2019), evidencia-se que sequer ocorreram descontos relativo a 

contribuição previdenciária, uma vez que o valor descontado é 

imediatamente restituído na mesma folha de pagamento em forma da 

rubrica “Abono Contribuição Prev.”. Sendo assim, não há que se falar em 

cobrança indevida por parte da administração pública que enseje em 

restituição. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005697-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005697-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA RAMOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por SONIA RAMOS DOS SANTOS em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 

16.720,95 (dezesseis mil setecentos e vinte reais e noventa e cinco 

centavos). Citado, o Requerido apresentou contestação. DECIDO. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos a ficha 

financeira comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE. SECRET.ESC/PEB no 

período de 01/2015 a 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

23176705 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação do 

Requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE. SECRET. ESC/PEB (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB no período de 

01/2015 a 08/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008444-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI MERE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA OAB - MT24579/O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008444-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCI MERE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito proposta por 

LUCI MERE DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$2.043,23 

(dois mil e quarenta e três reais e vinte e três centavos). Citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência 

de apresentação de contestação pelo MTPREV, diante da indisponibilidade 

do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Desta feita, declara-se a ilegitimidade do Estado de Mato 

Grosso em relação as contribuições posteriores a 12/2014. Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos a ficha 

financeira comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. 

no período de 01/2014 a 12/2015. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

24082568 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 
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nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. (Tema 

163[3]/STF); 2) condenar o Estado de Mato Grosso a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 

01/2014 a 12/2014; 3) condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a título de 

Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 01/2015 a 12/2015, e 

eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, ambas 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010068-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIENE MARIA MENDES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010068-27.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ELZIENE MARIA MENDES DE 

CASTRO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por ELZIENE MARIA 

MENDES DE CASTRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional regime 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 03/2012 a 10/2019, no 

total atualizado de R$ 31.713,76 (trinta e um mil setecentos e treze reais e 

setenta e seis centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

regime plantão nos períodos de 04/2012 a 09/2013; .11/2013 a 01/2014; 

03/2014 a 12/2014; 02/2015 a 01/2016; 03/2016 a 12/2016; 02/2017 a 

01/2018; 03/2018 a 12/2018; 02/2019 a 05/2019; adicional noturno nos 

períodos de 04/2012 a 11/2012; 01/2013 a 09/2013; 11/2013 a 01/2014; 

03/2014 a 12/2014; 02/2015 a 01/2016; 03/2016 a 12/2016; 02/2017 a 

01/2018; 03/2018 a 12/2018; 02/2019 a 03/2019; e, adicional de 

insalubridade nos períodos de 03/2012 a 12/2014 e 01/2015 a 10/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 25738259, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional regime plantão, adicional de 

insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

regime plantão no período de 04/2012 a 09/2013; .11/2013 a 01/2014; 

03/2014 a 12/2014; sobre adicional de insalubridade no período de 

03/2012 a 12/2014 e, sobre adicional noturno no período de 04/2012 a 

11/2012; 01/2013 a 09/2013; 11/2013 a 01/2014; 03/2014 a 12/2014 e; a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes sobre adicional regime 

plantão no período de 02/2015 a 01/2016; 03/2016 a 12/2016; 02/2017 a 

01/2018; 03/2018 a 12/2018; 02/2019 a 05/2019; sobre adicional de 

insalubridade no período de 01/2015 a 10/2019 e, sobre adicional noturno 

no período de 02/2015 a 01/2016; 03/2016 a 12/2016; 02/2017 a 01/2018; 

03/2018 a 12/2018; 02/2019 a 03/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIETTE CEVADA LONDERO (AUTOR(A))

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001887-37.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA, 

HENRIETTE CEVADA LONDERO REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação 

de obrigação de fazer proposta por FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA e 

outro, servidores do Sistema Socioeducativo, na qual pleiteiam o 

recebimento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, bem 

como o aumento do referido adicional no seu grau máximo, com 

fundamento em decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O requerido apresentou contestação. 

Compulsando os autos, verifica-se que por meio do Mandado de 

Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo Sindicato da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Socioeducativo, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso reconheceu o direito da carreira em receber adicional de 

insalubridade, por similaridade aos servidores do Sistema Penitenciário. 

Alega-se que a decisão do mandamus fixou prazo para que o Estado 

regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a presente data. 

Segue o dispositivo da decisão do Mandado de Segurança: “Com essas 

considerações e, ratifico, em face da singularidade do caso, concedo 

parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos servidores do 

Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional de 

insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para 

mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo. No entanto, 

fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, 

para que seja implantado de conformidade com direito de cada um.” Os 

requerentes alegam que, uma vez transcorrido o prazo de 90 dias fixado 

pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança, passariam a ter 

automaticamente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no 

grau máximo, ou seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

assim como o pagamento retroativo dos valores recebidos a menor a partir 

do momento que findou mencionado período. Em acesso no site do TJ-MT 

ao andamento do Mandado de Segurança vê-se que não foi interposto 

recurso contra o acórdão, encontrando-se em fase de execução. 

Extrai-se do inteiro teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança 

parcial porque o escalonamento dos graus depende não apenas de 

regulamentação, mas também em se identificar os lugares insalubres, o 

percentual do adicional para cada patamar e quais servidores seriam 

abrangidos, uma vez que nem todos os servidores teriam contato direto 

com os adolescentes. Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém 

demandaria regulamentação frente aos vários aspectos declinados na 

decisão. O acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do 

valor do adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que 

pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse 

regulamentada. Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que 

deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 

dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a 

“Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade 

administrativa e criminal.” Observa-se, desse modo, que o acórdão 

reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à 

regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto 

isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo. Por via 

transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em 

desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o 

pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Além disso, a 

Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. O 

acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu 

pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente 

regulamentada. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015843-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015843-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CATARINA LUCIA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por CATARINA 

LUCIA DE MAGALHAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional regime 

plantão e adicional de insalubridade, bem como a restituição do montante 

descontado no período de 01/2015 a 09/2019. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). De plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO eis que o objeto da demanda 

compreende apenas descontos realizados após janeiro de 2015, portanto, 

período de legitimidade exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

regime plantão nos períodos de 02/2015, 03/2015, 09/2015 a 11/2015, 

02/2016 a 12/2016, 02/2017 a 10/2017, 12/2017, 03/2018 a 07/2018, 

09/2018 a 03/2019, 05/2019, 08/2019 a 09/2019; e, sobre adicional de 

insalubridade nos períodos de 09/2018 a 01/2019, 03/2019 a 09/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que 

extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 25868910, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 
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202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional regime plantão e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma 

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

adicional regime plantão nos períodos de 02/2015, 03/2015, 09/2015 a 

11/2015, 02/2016 a 12/2016, 02/2017 a 10/2017, 12/2017, 03/2018 a 

07/2018, 09/2018 a 03/2019, 05/2019, 08/2019 a 09/2019; e, sobre 

adicional de insalubridade nos períodos de 09/2018 a 01/2019, 03/2019 a 

09/2019, e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000895-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DE MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000895-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VITOR DE MELO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER E TUTELA DE EVIDÊNCIA” proposta por VITOR DE MELO PEREIRA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional função gratificada, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 01/2018 a 03/2019, 

totalizando o valor de R$ 1.638,90 (mil seiscentos e trinta e oito reais e 

noventa centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). De 

plano, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO eis que o objeto da demanda compreende apenas descontos 

realizados após janeiro de 2015, portanto, período de legitimidade 

exclusiva da autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional função 

gratificada nos períodos de 01/2018 e 03/2018 a 03/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos 

demonstrativos de cálculo de id. 19517676, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional função gratificada (Tema 163[1] /STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional função gratificada nos 

períodos de 01/2018 e 03/2018 a 03/2019, e demais descontos mediante 

comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019183-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019183-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO CESAR DE CAMPOS 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 2º 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de 

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, de 02 

de setembro de 2015 (id. 26734907), fazendo jus ao auxílio fardamento. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 534066/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 26734908). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e 

cinco reais e três centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002069-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002069-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA DIAS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS proposta por FELIPE DE ALMEIDA 

DIAS em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre remuneração de cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO 

COMIS”, bem como a restituição em dobro dos valores descontados no 

total de R$ 11.267,91 (onze mil duzentos e sessenta e sete reais e 

noventa e um centavos). Deferiu-se o pedido de tutela antecipada. Citado, 

o requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado identificado 

como “SUBSIDIO COMIS” no período de 08/2015 a 03/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

22113605 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos da 

remuneração do cargo comissionado, quando deveriam ter sido utilizados 

os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o cargo 

comissionado (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o requerido MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” no período de 08/2015 
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a 03/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001910-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001910-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABMAEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS proposta por ABMAEL DOS SANTOS 

em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade e remuneração de cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS”, bem como a 

restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 26.506,92 

(vinte e seis mil quinhentos e seis reais e noventa e dois centavos). 

Deferiu-se o pedido de tutela antecipada. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicionais noturno e de 

insalubridade e remuneração de cargo comissionado identificado como 

“SUBSIDIO COMIS” no período de 07/2014 a 06/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

21835738 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos da 

remuneração do cargo comissionado, quando deveriam ter sido utilizados 

os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno 

e de insalubridade e o cargo comissionado (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade e 

remuneração de cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” 

no período de 07/2014 a 06/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004582-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004582-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS proposta por MARIA CRISTINA DA 

SILVA RAMOS em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre remuneração de cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO 

COMIS”, bem como a restituição em dobro dos valores descontados no 

total de R$ 5.486,88 (cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta 

e oito centavos). Deferiu-se o pedido de tutela antecipada. Citado, o 

requerido não apresentou contestação. Contudo, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

27/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 08/2014. II - MÉRITO A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 494 de 526



norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado identificado 

como “SUBSIDIO COMIS” no período de 08/2014 a 07/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

22913677 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos da 

remuneração do cargo comissionado, quando deveriam ter sido utilizados 

os meses descritos nos itens "Data Direito", assim como foi incluída a 

parcela prescrita de 07/2014, o que não impede a identificação do débito, 

mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que 

tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores 

digressões, uma vez que a relação tributária não é relação de consumo, 

conforme assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar 

em restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado (Tema 

163[3]/STF); 2) condenar o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir à parte autora os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado identificado como 

“SUBSIDIO COMIS” no período de 08/2014 a 07/2019 e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS proposta por 

MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado 

identificado como “SUBSIDIO COMIS”, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados no total de R$ 5.486,88 (cinco mil quatrocentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Deferiu-se o pedido de tutela 

antecipada. Citado, o requerido não apresentou contestação. Contudo, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para 

julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A 

jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo 

de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 27/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 08/2014. II 

- MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Em síntese, diz a requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” no período de 08/2014 

a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 22913677 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos da remuneração do cargo comissionado, quando 

deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", 

assim como foi incluída a parcela prescrita de 07/2014, o que não impede 

a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o cargo 

comissionado (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o requerido MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” no período de 08/2014 

a 07/2019 e demais até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º - As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002140-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002140-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLARITO NUNES DE MORAIS 

JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARS proposta por CLARITO NUNES DE 

MORAIS JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA -MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, bem 

como a restituição em dobro dos valores descontados no total de R$ 

2.044,25 (dois mil e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). 

Deferiu-se o pedido de tutela provisória. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). I - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva 

do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a presente ação e, por 

consequência, determina-se sua exclusão da lide. Considerando que o MT 

PREV integra a lide no polo passivo, passo a análise do mérito. II – MÉRITO 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno no período de 10/2016 a 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição 

dos valores. Extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22217466 a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas 

porque foram considerados os meses dos pagamentos da remuneração 

do adicional, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Por fim, em relação a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2004 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR E JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

(Tema 163[1]/STF); 2) condenar o requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno referente 

aos meses de 10/2016 a 05/2019 e demais até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Determina-se a retificação do polo passivo em razão da 

exclusão do ESTADO DE MATO GROSSO da lide. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000317-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000317-97.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por ESDRAS GIDEÃO DE ALMEIDA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento do ano de 2015, em decorrência da 

promoção ao posto de soldado da PM, no valor atualizado de R$ 3.690,99 

(três mil, seiscentos e noventa reais e noventa e nove centavos). Citado, 

o requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A Lei Complementar 

nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha sobre o auxílio 

fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação 

que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei 

complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a 

uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, 

devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por 

conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 
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militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016025-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BIBIANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016025-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO BIBIANO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por FRANCISCO BIBIANO DA COSTA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 5.351,69 

(cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. O requerente alega que é 

Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e faz jus ao pagamento 

da diferença de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao a 

Graduação de Subtenente PM, consoante se infere da Portaria 

nº258/QCG/DGP/PMMT, de 01 de setembro de 2014, publicado no Boletim 

Especial da PMMT nº 015, página 02 e 03, em 03/09/2014. Informa que o 

requerido realizou o pagamento administrativo do auxílio fardamento com 

base no subsídio do menor posto da carreira de oficial PM, enquanto a 

parte autora pretende receber a verba com base no menor subsídio do 

seu posto. A Lei Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: 

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus 

o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares 

e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e 

soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor 

subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do 

servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso 

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas 

corporações. § 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 
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anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. A regulamentação do 

disposto no citado artigo, foi através do Decreto Estadual nº 8.178/2006, 

que determinou o fornecimento do fardamento pelo Estado, cabendo a 

indenização substitutiva. Como a concessão da indenização ao servidor 

público sem a observância dos limites fixados na lei instituidora é ilegal, 

deve a parte autora receber o valor correspondente à diferença. Na 

espécie, restou incontroverso que não houve o fornecimento da farda 

pela corporação, pois o requerido realizou o pagamento da indenização, 

contudo, em valor inferior, sem observar que no caso dos Oficiais PM a 

indenização deve corresponder ao menor subsídio do seu posto ou de 

sua graduação. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa 

matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que 

se consolidou na Turma Recursal Única. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

4.237,27 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e sete 

centavos), referente à diferença de auxílio fardamento do ano de 2014, 

acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015971-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OCAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015971-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO OCAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por PEDRO OCAMPOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no valor 

atualizado de R$ 5.351,69 (cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e 

sessenta e nove centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O 

requerente alega que é Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

e faz jus ao pagamento da diferença de auxílio fardamento em razão de 

sua promoção a Graduação de Subtenente PM, consoante se infere da 

Portaria nº258/QCG/DGP/PMMT, de 01 de setembro de 2014, publicado no 

Boletim Especial da PMMT nº 015, página 02 e 03, em 03/09/2014. Informa 

que o requerido realizou o pagamento administrativo do auxílio fardamento 

com base no subsídio do menor posto da carreira de oficial PM, enquanto 

a parte autora pretende receber a verba com base no menor subsídio do 

seu posto. A Lei Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: 

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus 

o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares 

e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e 

soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor 

subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do 

servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso 

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas 

corporações. § 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. A regulamentação do 

disposto no citado artigo, foi através do Decreto Estadual nº 8.178/2006, 

que determinou o fornecimento do fardamento pelo Estado, cabendo a 

indenização substitutiva. Como a concessão da indenização ao servidor 

público sem a observância dos limites fixados na lei instituidora é ilegal, 

deve a parte autora receber o valor correspondente à diferença. Na 

espécie, restou incontroverso que não houve o fornecimento da farda 

pela corporação, pois o requerido realizou o pagamento da indenização, 

contudo, em valor inferior, sem observar que no caso dos Oficiais PM a 

indenização deve corresponder ao menor subsídio do seu posto ou de 

sua graduação. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa 

matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que 

se consolidou na Turma Recursal Única. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

4.237,27 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e sete 

centavos), referente à diferença de auxílio fardamento do ano de 2014, 

acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006015-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE STEFANY GALVAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006015-03.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LEONE STEFANY GALVAO 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LEONE 

STEFANY GALVAO SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pretendendo o reenquadramento da Classe “C” na Classe “D”, da carreira 

de Analista Administrativo da Área Instrumental do Governo, 

independentemente de cumprimento de interstícios. Bem como o 

pagamento dos valores retroativos concernentes à diferença salarial da 

atual classe da requerente para a classe “D”. Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. A Lei Estadual nº 

10.052 de 15 de janeiro de 2014, que reestruturou a carreira dos 

profissionais da área instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, 

estabelece critérios para a progressão para o cargo de analista., in litteris: 

Art. 10 O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração 

Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, 

identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, 

conforme Anexo II da presente lei. § 1º As classes do cargo de Analista 

Administrativo são estruturadas da seguinte forma: I - Classe A: 

habilitação em ensino superior completo, com diploma reconhecido pelo 

MEC, e inscrição no respectivo Conselho de Classe, se houver; II - Classe 

B: requisito estabelecido para a Classe A, mais um dos seguintes itens: a) 

curso de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade 

em que o servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 360 (trezentas e 

sessenta horas) de cursos de capacitação na área de atuação do 

servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou 

em exercício. III - Classe C: requisitos estabelecidos para Classe B, mais 

um dos seguintes itens: a) curso de especialização de no mínimo 360 

(trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão 

ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 360 

(trezentas e sessenta) horas de cursos de capacitação na área de 

atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se 

encontra lotado ou em exercício. IV - Classe D: Título de Mestre ou Doutor 

ou PhD ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC ou, ainda, requisitos estabelecidos 

para Classe C, mais um dos seguintes itens: a) 02 (duas) habilitações em 

pós-graduação lato sensu na área de formação acadêmica do servidor ou 

de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou 

em exercício; b) 720 (setecentos e vinte) horas de cursos de capacitação 

na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o 

servidor se encontra lotado ou em exercício. Verifica-se que para haver a 

progressão horizontal para todos os cargos da Carreira de Analista 

Administrativo se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos 

no artigo 10º, §1º da referida Lei Estadual, sendo que, para a elevação 

para a Classe “D”, deverá o servidor ter título de Mestre, Doutor, PhD ou 

ter realizado outro curso de ensino superior. Alternativamente, poderá ter 

elevação para a Classe “D”, o servidor que, cumpridos os requisitos da 

Classe anterior, “C”, cumule 02 (dois) cursos de pós-graduação em nível 

de especialização lato sensu ou 720 (setecentas e vinte) horas de curso 

de capacitação. A parte reclamante busca progredir de forma horizontal 

por escolaridade, tendo como base título acadêmico. Contudo, requer que 

a progressão se dê “independentemente de cumprimento de interstícios no 

presente caso de referência letra C para a D”, com fulcro no art. 5º da Lei 

Complementar nº 10.212/2014, que foi declarada inconstitucional pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ementa: AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ORDINÁRIAS ESTADUAIS 

10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/2014. ALEGADO VÍCIO FORMAL DE 

INICIATIVA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE REPRODUÇÃO 

OBRIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. 

COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. 2. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO 

REPRISTINATÓRIO INDESEJADO. IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO 

NORMATIVO. EXIGÊNCIA ATENDIDA. AÇÃO ADMITIDA. 3. REGIME 

JURÍDICO DE SERVIDORES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO 

AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EMENDAS PARLAMENTARES 

MODIFICATIVAS DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE 

PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL 

MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA 

EXCLUSIVAMENTE DA TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE 

FUNCIONAL. AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM 

PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

VICIO EVIDENCIADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PROCEDENTE.1. Cuidando-se de controle concentrado de 

inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual, 

imitada pelo constituinte estadual, inserta no interesse apenas regional da 

demanda, p a competência para o processo e julgamento da ação direta 

respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça.2. Havendo a 

expressa impugnação de todo o complexo normativo derivado do vício que 

se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado efeito repristinatório, 

admite-se o processamento e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade.3. O fato de terem sido as leis n. 10.083/2014 e 

10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe do Poder 

Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas exclusivamente 

por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do Estado, cujo veto 

às modificações foi derrubado pela Assembleia Legislativa; nessa senda, 

cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um 

Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa 

não previsto inicialmente sob pena de vulnerar o art. 39, parágrafo único, 

inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Quanto à lei 

n. 10.206/2014, a situação de ingerência do Poder Legislativo é ainda mais 

gritante, pois a proposta de Projeto de Lei respectiva foi apresentada 

exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, vulnerando de modo ainda 

mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto de iniciativa do Poder 

Executivo Estadual para a promoção de alteração da lei, e mesmo tendo 

sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, referido veto foi 

derrubado por decreto legislativo. Ação direta julgada procedente. (N.U 

1002426-24.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, Publicado no 

DJE 16/07/2019) Destaco trecho do Voto condutor proferido pelo Exmo. 

Desembargador Juvenal Pereira da Silva, quanto a normativa aplicável ao 

caso sub judice: Em relação ao texto dos arts. 4º e 5º da Lei n. 

10.212/2014, que alterou a Lei n. 10.052/2014, registra que as disposições 

que antecipam Aa progressões horizontais de servidores da Área 

Instrumental ao eliminar o interstício temporal, também implica em aumento 

de despesa não prevista por ocasião da elaboração do Projeto de lei, 

incorrendo em vício constitucional de iniciativa, privativa do Governador do 

Estado. Pede, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 5º 

da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado pela Lei Estadual n. 10.206/2014, e 

arts. 4º e 5º da Lei n. 10.212/2014, modulando ex nunc os efeitos, 

mantendo-se os valores já recebidos de boa-fé pelos servidores públicos 

afetados(destaquei). Dessa feita, tornou-se necessário o cumprimento do 

interstício mínimo de cada classe para progressão. Motivo pelo qual a 

requerente não faz jus ao pleiteado. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001438-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SILVA SOUZA UTIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001438-45.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IVONE SILVA SOUZA UTIDA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por 

IVONE SILVA SOUZA UTIDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração 

de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais noturno, 

de insalubridade e por jornada de trabalho em regime de plantão, bem 

como a restituição dos valores descontados no total de R$ R$ 13.344,36 

(treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), 

conforma emenda da inicial de id. 24540148. Citados, os Requeridos 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). Passa-se à apreciação. A Lei Complementar nº 560, 

de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a Requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A Requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicionais noturno, de insalubridade e 

por jornada de trabalho em regime de plantão no período de 03/2012 a 

01/2017. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extraem-se dos 

demonstrativos de cálculos de ids. 24540156, 24540167, 24540168 e 

24540170, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam ter sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Por fim, em relação a 

alegação dos requeridos de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2004 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, 

de insalubridade e por jornada de trabalho em regime de plantão (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicionais noturno, de insalubridade e por jornada de trabalho em 

regime de plantão referente aos meses de 03/2012 a 12/2014; e ao MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária de mesma natureza incidentes no período de 

01/2015 a 01/2017, a serem acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010008-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010008-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ATILIO NETO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ATILIO NETO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 11.996,70 (onze mil novecentos e noventa e seis 

reais e setenta centavos). Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 27 de novembro de 2014 foi promovido ao Posto de Aspirante PM, 

consoante se infere da Portaria nº 328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 

2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26425, página 33 (id. 

24424788), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de 

transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: ”§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 27/11/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (id. 24424784). Como forma de 

regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o 

Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos 

Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos 

Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Contudo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora 
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não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao 

imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a 

natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da 

Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete mil 

cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016051-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016051-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO DA COSTA SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por BRUNO DA COSTA SOARES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 11.996,70 (onze mil novecentos e noventa e seis 

reais e setenta centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que em 27 de novembro de 2014, o 

requerente foi promovido ao Posto de Aspirante PM, consoante se infere a 

Portaria n.º 328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 2014, publicado no 

Diário Oficial do Estado n.º 26425, página 33, de 27 de novembro de 2014. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º 

O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, 

faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio 

do seu posto ou de sua graduação.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento 

do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data 

de 27/11/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao 

recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento 

(id. 25922029). Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando 

promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão 

ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016144-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEZ MOURA TAPAJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016144-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALDEZ MOURA TAPAJOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por WALDEZ MOURA TAPAJOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 32.423,34 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e 

três reais e trinta e quatro centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

em 25 de dezembro de 2015, o requerente foi promovido ao Posto de 

Tenente Coronel da PM, consoante se infere do Decreto n.º 373, de 23 de 

dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26685 , 

página 05, de 23 de dezembro de 2015 . Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 
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colaciona aos autos o processo administrativo nº 94148/2016 referente ao 

pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 25/12/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 25951979). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 22.367,94 (vinte e dois mil trezentos e 

sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003068-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (REQUERENTE)

THALISSON GAYVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003068-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WANIA TEREZINHA GAYVA, 

THALISSON GAYVA MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação Anulatória proposta por WANIA TEREZINHA GAYVA e THALISSON 

GAYVA MORAES em face do Município de Cuiabá, objetivando anulação 

do auto de infração de trânsito SE 000 41728 -7587/00, cassando todos 

os seus efeitos, bem como indenização por danos morais. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. DECIDO Em síntese, diz a parte autora 

que somente tomou conhecimento da multa imposta, quando foi intimado da 

interposição de um recurso em outro processo judicial que as partes 

demandam contra a SEMOB, não sendo regularmente notificada. A parte 

autora afirma que ao consultar seu cadastro no Detran descobriu multa 

imputada pelo Município de Cuiabá - “TRANSITAR NA FAIXA EXCLUSIVA 

REGUL P/ TRANSP PUBLICO”. Alega que não foi notificado da autuação de 

modo que não pode apresentar defesa prévia e nem recurso. Sabe-se 

que a anulação de atos administrativos só é possível quando houver 

prova que induza a possibilidade de afastamento da presunção (relativa) 

de legitimidade e legalidade dos atos concernentes ao exercício do poder 

de polícia. Sem robusta prova não é possível à anulação do ato e de suas 

naturais consequências. A prova acerca da irregularidade na imposição 

da penalidade reclama o exame do processo administrativo que resultou 

na imposição, tanto para se avaliar se foi emitida após o prazo legal de 30 

(trinta) dias fixados em lei ou se não foi realizada a devida notificação ao 

requerente não veio acompanhando a inicial de modo que não há nenhum 

documento que possa confirmar as alegações de insubsistência. É cediço 

que não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, contudo, 

nem mesmo comprovou o requerente que tenha solicitado 

administrativamente ao órgão autuador cópia do processo administrativo. 

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: 

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da 

prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de 

apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu 

processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012) (g.n.) Também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO 

INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito 

incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos 

mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 

Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da alegada 

tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e da 

exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. 

Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, 

de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser 

comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos 

elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o 

reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016588-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016588-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EZEQUIEL JOSE DIAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por EZEQUIEL JOSE DIAS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de e R$ 9.147,38 (nove mil cento e quarenta e sete reais e 
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trinta e oito centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso em 25 de dezembro de 2014, o requerente 

foi promovido a Graduação de 3º Sargento PM, consoante se infere do 

Boletim Especial nº 018, publicado em 23 de dezembro de 2014, página 03. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 13283/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 25/12/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 26080593). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 5.244,04 (cinco mil duzentos e quarenta e 

quatro reais e quatro centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 

2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005330-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS VINICIUS MACEDO 

YAMADA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 15.356,50 

(quinze mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). 

Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação e a intempestividade da contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 1º 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de 

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, página 

02 (id. 23071001 - Pág. 2), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação 

à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

574949/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento (id. 23071003). Este 

juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com 

entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se 

consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente 

ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o 

dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa 

fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 

79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o requerente a importância de R$ 

10.338,92 (dez mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013692-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013692-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MACIEL ALVES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). MACIEL ALVES 

DA CONCEIÇÃO ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C 

COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando ser policial militar e que teria direito a promoção a 

graduação de Cabo PMMT desde 26/03/2011 (quando completou 09 anos 

de exercício na graduação de soldado da PM), bem como a Promoção a 

Terceiro -Sargento desde 26/03/2015, a Promoção a Segundo-Sargento 

desde 26/03/2019 e por fim a Promoção a Primeiro-Sargento em 

26/03/2022 com o consequente reenquadramento e cômputo dos anos 

trabalhados a mais para as promoções vindouras no âmbito da Policia 

Militar. Citado, o reclamado não compareceu na audiência inicial, e não 

apresentou defesa. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Passa-se ao julgamento. I - DA PRESCRIÇÃO Afirma o requerente 

que ingressou na Polícia Militar em 26/03/2002 e, após 12 anos de 

exercício como soldado, foi promovido ao posto de Cabo da PMMT em 

21/04/2014 em cumprimento as determinações dadas pela nova Lei 

10.076/2014 que reduziu os interstícios mínimos para a referida promoção, 

de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT. Sendo assim, alega 

ter preterida a sua promoção ao posto de Cabo da PMMT apesar de ter 

cumprido todos os requisitos necessários à promoção desde 26/03/2011 

(quando completou 09 anos de exercício como soldado), bem como as 

demais promoções. O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o 

prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra 

a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre 

retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que 

esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO 

LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO 

QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). No mesmo 

sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014). Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção, qual seja, em 26/03/2011. Não havendo 

prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo 

e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a 

pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à 

Fazenda Pública. Posto isto, ACOLHE-SE a prescrição do pedido da inicial. 

E, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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1010398-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADAN CARLOS MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ADAN CARLOS MOREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 9.559,68 (nove mil quinhentos e cinquenta e nove 

reais e sessenta e oito centavos). Citado, o requerido não compareceu na 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A parte 

requerente, igualmente, não compareceu na audiência de conciliação, 

contudo, apresentou justificativa id. 29409333. Assim, acolhe-se a 

justificativa apresentada e deixa-se de aplicar a contumácia. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2015 foi 

promovido a Graduação de 2º Sargento da PM, consoante se infere da 

Portaria nº 354/DGP/SCP/PMMT, de 28 de agosto de 2015, publicado no 

Boletim Especial da PMMT nº 20, página 02 (id. 24535722), fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 24535723). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o 

requerente a importância de R$ 6.418,21 (seis mil quatrocentos e dezoito 

reais e vinte e um centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005890-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO SAVIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ROGERIO SAVIO DA SILVA, objetivando a condenação do ESTADO 

DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento dos anos de 

2016, 2017 e 2018. Citados, os requeridos apresentaram contestação, 

mas não compareceram na audiência. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. O requerente, igualmente não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou explicação no id 

28715261. Assim, afasto a contumácia e deixo de renovar o ato, em razão 

do desinteresse dos requeridos na conciliação, eis que também não 

compareceram à sessão e já apresentaram contestação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. No 

âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda fardamento foi prevista na Lei 

Complementar 555/2014. Contudo, referida norma ostenta 

inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme restou 

declarada no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, cujos 

fundamentos este Juízo se alinha ao TJMT. Em que pese tenha sido 

modulado os efeitos dessa decisão, é cediço que a providência 

processual não impede a declaração incidental de inconstitucionalidade 

neste primeiro grau de jurisdição, via controle difuso, haja vista que não é 

possível o reconhecimento de direito pretensamente amparado em norma 

inconstitucional. Em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, vê-se que o Substitutivo Integral ao Projeto de Lei 

Complementar nº 48/2014, cujo teor acrescentou a disposição do art. 129 

e seu parágrafo único, à Lei Complementar nº 555/2014, decorre de 

i n i c i a t i v a  d a s  L i d e r a n ç a s  P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 
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conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Diante do exposto, DECLARA-SE, de 

ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, 

II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 

40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006635-33.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ALESSANDRO DA COSTA 

ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE, objetivando 

a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio 

fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação, mas não compareceram na audiência. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O requerente, 

igualmente não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

explicação no id. 27343194. Assim, afasto a contumácia e deixo de 

renovar o ato, em razão do desinteresse dos requeridos na conciliação, 

eis que também não compareceram à sessão e já apresentaram 

contestação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. No âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda 

fardamento foi prevista na Lei Complementar 555/2014. Contudo, referida 

norma ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

conforme restou declarada no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 

cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 
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resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Diante do exposto, DECLARA-SE, de 

ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, 

II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 

40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006640-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006640-55.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ANTONIO DOMINGOS DE 

MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por ANTONIO DOMINGOS MACEDO, objetivando a 

condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio 

fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação, mas não compareceram na audiência. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O requerente, 

igualmente não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

explicação no id. 27343720. Assim, afasto a contumácia e deixo de 

renovar o ato, em razão do desinteresse dos requeridos na conciliação, 

eis que também não compareceram à sessão e já apresentaram 

contestação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. No âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda 

fardamento foi prevista na Lei Complementar 555/2014. Contudo, referida 

norma ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

conforme restou declarada no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 

cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 
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impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Diante do exposto, DECLARA-SE, de 

ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, 

II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 

40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010314-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010314-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por MAURO RODRIGUES DE SOUZA, objetivando a 

condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio 

fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação, mas não compareceram na audiência. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O requerente, 

igualmente não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

explicação no id. 27344021. Assim, afasto a contumácia e deixo de 

renovar o ato, em razão do desinteresse dos requeridos na conciliação, 

eis que também não compareceram à sessão e já apresentaram 

contestação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. No âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda 

fardamento foi prevista na Lei Complementar 555/2014. Contudo, referida 

norma ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

conforme restou declarada no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 

cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Diante do exposto, DECLARA-SE, de 

ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, 

II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 

40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 
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487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015851-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONINO JOSE DE JESUS HAENISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015851-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DONINO JOSE DE JESUS 

HAENISCH REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por DONINO JOSE 

DE JESUS HAENISCH em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, adicional regime plantão e adicional noturno, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 10/2014 a 09/2019, no 

total de R$ 16.989,57 (dezesseis mil novecentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação à 

parcela de 10/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 07/11/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 11/2014. II – MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade nos períodos 

de 11/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 09/2019; adicional regime plantão nos 

períodos de 11/2014, 01/2015 a 03/2015, 05/2015 a 06/2015, 08/2015 a 

05/2016, 08/2016 a 03/2017, 05/2017 a 06/2017, 08/2017, 10/2017, 

12/2017, 01/2018, 04/2018, 06/2018, 07/2018, 10/2018 a 02/2019, 04/2019 

a 09/2019; e, adicional noturno nos períodos de 11/2014, 01/2015 a 

03/2015, 05/2015 a 05/2016, 08/2016, 09/2016, 11/2016 a 03/2017, 

05/2017, 07/2017 a 02/2018, 04/2018 a 08/2018, 10/2018, 11/2018, 

01/2019, 02/2019, 04/2019, 06/2019 a 08/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos 

demonstrativos de cálculo de id. 25870495, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas uma vez o referido cálculo 

inclui o desconto realizado a parcela atingida pela prescrição quinquenal, 

qual seja 10/2014. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual 

nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, adicional regime plantão e 

adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade nos 

períodos de 11/2014 a 12/2014, adicional regime plantão no exercício de 

11/2014; e sobre adicional noturno no mês de 11/2014 e; a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos 

descontos de mesma natureza incidentes sobre adicional de insalubridade 

no período de 01/2015 a 09/2019, adicional regime plantão nos períodos de 

01/2015 a 03/2015, 05/2015 a 06/2015, 08/2015 a 05/2016, 08/2016 a 

03/2017, 05/2017 a 06/2017, 08/2017, 10/2017, 12/2017, 01/2018, 

04/2018, 06/2018, 07/2018, 10/2018 a 02/2019, 04/2019 a 09/2019 e, 

adicional noturno nos períodos de 01/2015 a 03/2015, 05/2015 a 05/2016, 

08/2016, 09/2016, 11/2016 a 03/2017, 05/2017, 07/2017 a 02/2018, 

04/2018 a 08/2018, 10/2018, 11/2018, 01/2019, 02/2019, 04/2019, 06/2019 

a 08/2019; e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001772-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR MARIA BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001772-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALVAIR MARIA BARBOSA 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por ALVAIR MARIA BARBOSA 

FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno, bem como a restituição do montante descontado no período de 

06/2014 a 06/2019, no total de R$ 5.536,68 (cinco mil quinhentos e trinta e 

seis reais e sessenta e oito centavos). A Liminar foi deferida. Citados, os 

requeridos deixaram de apresentar contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO 

Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição em relação à parcela de 06/2014, haja vista que 

a ação foi distribuída no dia 05/07/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 07/2014. II 

– MÉRITO Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se ao julgamento. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade nos períodos de 07/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 01/2016, 

04/2016 a 08/2016, 10/2016 a 06/2019; e, adicional noturno nos períodos 

de 07/2014, 01/2015 a 02/2015, 04/2015 a 09/2015, 12/2015 a 02/2016, 

04/2016 a 05/2016, 07/2016 a 08/2016, 11/2016 a 07/2017, 09/2017 a 

12/2017, 02/2018 a 04/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo 

de id. 21421462, a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas uma vez o referido cálculo inclui o desconto realizado a 

parcela atingida pela prescrição quinquenal, qual seja 06/2014. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Quanto a alegação do requerido de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade no período de 07/2014 a 12/2014; e sobre adicional 

noturno no mês de 07/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

sobre adicional de insalubridade nos períodos de 01/2015 a 01/2016, 

04/2016 a 08/2016, 10/2016 a 06/2019 e, adicional noturno nos períodos 

de 01/2015 a 02/2015, 04/2015 a 09/2015, 12/2015 a 02/2016, 04/2016 a 

05/2016, 07/2016 a 08/2016, 11/2016 a 07/2017, 09/2017 a 12/2017, 

02/2018 a 04/2019; e demais descontos mediante comprovação, 

importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018399-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENISE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018399-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GENISE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO c/c DECLARAÇÃO DE INDÉBITO c/c 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE” proposta por GENISE MARTINS DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional função gratificada – FDE DIR. 

ESCOLA, bem como a restituição do montante descontado no período de 

01/2016 a 12/2017, totalizando o valor de R$ 11.331,08 (onze mil trezentos 

e trinta e um reais e oito centavos). A Liminar foi deferida. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- PRELIMINAR A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). De plano, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

eis que o objeto da demanda compreende apenas descontos realizados 

após janeiro de 2015, portanto, período de legitimidade exclusiva da 

autarquia MT PREV. II – MÉRITO Em síntese, diz a requerente que está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 510 de 526



sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional função gratificada – FDE Dir. 

Escola nos períodos de 01/2016 a 12/2017. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se dos 

demonstrativos de cálculo de id. 26527219, a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto RATIFICA-SE A LIMINAR e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional função 

gratificada – FDE. DIR. ESCOLA (Tema 163[1]/STF); 2) condenar a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional subsídio comissão nos períodos de 01/2016 

a 12/2017, e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018414-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BARBOSA ROCHA ALCARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018414-64.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOANA BARBOSA ROCHA 

ALCARA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por JOANA 

BARBOSA ROCHA ALCARA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, adicional regime plantão e adicional noturno, bem como a 

restituição do montante descontado no período de 10/2011 a 10/2016, no 

total atualizado de R$ 9.962,90 (nove mil novecentos e sessenta e dois 

reais e noventa centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade nos períodos de 10/2011 a 12/2011, 10/2012 a 12/2014, 

01/2015 a 12/2015 e, adicional regime plantão nos períodos de 07/2012 a 

05/2013, 07/2013 a 11/2013, 01/2014 a 02/2014, 08/2014 a 12/2014, 

01/2015 a 08/2015. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se dos demonstrativos de cálculo de id. 

29898223, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Verifica-se ainda que 

foram inclusos descontos supostamente realizados no ano de 2016 e 

sobre a verba indenizatória de adicional noturno, contudo, não há 

comprovação nos autos quanto as fichas financeiras relativas ao 

exercício de 2016, tampouco qualquer vantagem com a rubrica “adicional 

noturno”. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e, 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional regime plantão 
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(Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir 

a parte requerente a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional regime plantão nos períodos de 

07/2012 a 05/2013, 07/2013 a 11/2013, 01/2014 a 02/2014, 08/2014 a 

12/2014 e ; sobre adicional de insalubridade nos períodos de 10/2011 a 

12/2011, 10/2012 a 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza 

incidentes sobre adicional regime plantão no período de 01/2015 a 08/2015 

e, sobre adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 12/2015, e 

demais descontos mediante comprovação, importância acrescida de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005079-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005079-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO SOUZA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por THIAGO SOUZA OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 13.794,93 (treze mil reais e setecentos e noventa e 

quatro reais e noventa e três centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovida ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, Nº página 02 (id. 

23003509), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de 

transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” A 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 574949/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (id. 23003496). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar à requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e 

noventa e cinco reais e três centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013831-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE LUCENA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013831-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS DE LUCENA 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por MARCOS DE LUCENA ALMEIDA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de 

auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 10.885,60 (dez mil, oitocentos 

e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e em 

dezembro de 2014 foi promovido a Graduação de 3º Sargento PM, 

consoante se infere do BOLETIM RESTRITO DA PMMT Nº 1149, de 12 de 

Dezembro de 2014 (id 25423870 - Pág.8), fazendo jus ao auxílio 

fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso 

a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 
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oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a 

requerente a importância de R$ 5.244,04 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004050-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MINEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004050-71.2020.8.11.0001 REQUERENTE: AMILTON MINEIRO DE ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança objetivando o recebimento de verba indenizatória no 

valor de 1/3 dos vencimentos no ano de 2015, atualizados com juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. O Requerente é policial militar, pertencente ao 

quadro de praças do Estado de Mato Grosso. No ano de 2015, o 

Requerente era cabo e afirma fazer jus ao auxílio fardamento. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 
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por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000468-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECI DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000468-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANDECI DE MORAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança objetivando o recebimento de verba indenizatória no 

valor de 1/3 dos vencimentos no ano de 2015, atualizados com juros e 

correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. O Requerente é policial militar, pertencente ao 

quadro de praças do Estado de Mato Grosso. No ano de 2015, o 

Requerente era cabo e afirma fazer jus ao auxílio fardamento. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 514 de 526



da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004033-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DUQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004033-35.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXSANDER DUQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de cobrança objetivando o recebimento de verba 

indenizatória no valor de 1/3 dos vencimentos no ano de 2015, atualizados 

com juros e correção monetária, a título de auxílio fardamento. Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. O Requerente é policial militar, 

pertencente ao quadro de praças do Estado de Mato Grosso. No ano de 

2015, o Requerente era cabo e afirma fazer jus ao auxílio fardamento. A 

Lei Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000237-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO BUENO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000237-52.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO BOSCO BUENO REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidor público do Município de 

Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

nº 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação das LEIS COMPLEMENTARES 93/2003, 94/2003, 

152/2007 e 153/2007, que promoveram uma reestruturação na carreira 

dos servidores públicos municipais criando plano de cargos, 

estabelecendo a política de recursos humanos e instituindo o PCCS – 

Plano de Carreiras e quadro de pessoal da Administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá A 

ação foi proposta no ano de 2016. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)1. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LEZOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLON MURILO LEMOS (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001330-45.2019.8.11.0041 AUTOR(A): TEREZA LEZOTTI REU: MAYLON 

MURILO LEMOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta TEREZA LEZOTTI em 

desfavor de MAYLON MURILO LEMOS e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

objetivando a internação involuntária do requerido Maylon Murilo Lemos 

pelo tempo necessário para seu reingresso na sociedade. Vê-se no id. 

29188688 que a parte autora foi intimada quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito ou para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, porém permaneceu inerte. O feito encontra-se 

paralisado por descuido da autora, de forma que é devida a extinção do 

processo na forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, 

caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1019201-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA PAOLLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019201-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RAYSSA PAOLLA ANDRADE 

BAPTISTA DA CUNHA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensa-se o relatório. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS 
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proposta Raissa Paolla Andrade Baptista da Cunha em desfavor do Mato 

Grosso Previdência - MTPREV objetivando a cessação dos descontos de 

contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório e 

eventual ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. Vê-se nos 

despachos de ids. 27178165 e 28769041 que a parte autora foi intimada 

para informar na planilha de cálculos a natureza do pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, porém permaneceu inerte (id. 30835517). O feito 

encontra-se paralisado por descuido da autora, de forma que é devida a 

extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, 

caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009996-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIM DEPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009996-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMIM DEPES NETO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança de diferença de verba indenizatória de auxílio 

fardamento no valor atualizado de R$ 18.333,46 (dezoito mil trezentos e 

trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Alega a requerente que é 

Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e faz jus ao pagamento 

da diferença de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao Posto 

de Tenente Coronel no mês de abril de 2014. Informa que o requerido 

realizou o pagamento administrativo do auxílio fardamento, contudo, o 

valor não corresponde a nenhum subsídio da carreira de oficial PM, 

enquanto a autora pretende receber a verba com base no menor subsídio 

do seu posto. A Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 555/2014) 

dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 79 e seguintes: “Art. 79 Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação.(...)” (destaquei) A Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 

80-A no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso. A 

regulamentação do disposto no citado artigo, foi através do Decreto 

Estadual nº 8.178/2006, que determinou o fornecimento do fardamento 

pelo Estado, cabendo a indenização substitutiva. Nesse sentido já 

reconheceu a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “O 

servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de 

uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005, posto que a 

partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição do 

fardamento passou a ser de responsabilidade da própria instituição da 

PM.” (Ap, 109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no 

DJE 17/12/2014). Na espécie, restou incontroverso que não houve o 

fornecimento da farda pela corporação, pois o requerido realizou o 

pagamento da indenização, contudo, em valor inferior, sem observar que 

no caso dos Oficiais PM a indenização deve corresponder ao menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação. É ilegal a concessão da 

indenização ao servidor público sem a observância dos limites fixados na 

lei instituidora. Devida, portanto, a reparação pelo dano material 

correspondente a diferença. Este juízo, em outras oportunidades, 

deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, 

alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. 

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

.importância de R$ 7.683,76 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e 

setenta e seis centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção 

monetária deste a data em que se efetivou o pagamento parcial 

(14/03/2017) pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010000-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010000-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERMES RODRIGUES 

PINHEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de cobrança de diferença de verba indenizatória de 

auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 4.240,58 (quatro mil duzentos 

e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Alega o requerente que é 

Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e faz jus ao pagamento 

da diferença de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao Posto 

de Segundo Sargento no mês de abril de 2014. Informa que o requerido 

realizou o pagamento administrativo do auxílio fardamento, contudo, o 

valor não corresponde a nenhum subsídio da carreira de oficial PM, 

enquanto o requerente pretende receber a verba com base no menor 

subsídio do seu posto. A Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 79 e seguintes: 

“Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio 

previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para 

reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no 

mesmo posto ou graduação.(...)” (destaquei) A Lei Complementar nº 

244/2006 inseriu o art. 80-A no Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso. A regulamentação do disposto no citado artigo, foi através do 

Decreto Estadual nº 8.178/2006, que determinou o fornecimento do 

fardamento pelo Estado, cabendo a indenização substitutiva. Nesse 

sentido já reconheceu a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “O servidor militar faz jus à indenzação referente ao auxílio para 

aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005, 
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posto que a partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição 

do fardamento passou a ser de responsabilidade da própria instituição da 

PM.” (Ap, 109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no 

DJE 17/12/2014). Na espécie, restou incontroverso que não houve o 

fornecimento da farda pela corporação, pois o requerido realizou o 

pagamento da indenização, contudo, em valor inferior, sem observar que 

no caso dos Oficiais PM a indenização deve corresponder ao menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação. O requerente alega que foi 

realizado o pagamento do valor de R$ 4.357,71, contudo, após análise do 

documento constante no id. 24423645, verifica-se que o pagamento 

realmente ocorreu em valor aquém do valor do menor subsídio do posto de 

segundo sargento (R$ 5.029,40), todavia, no valor de R$ 4.437,71 (quatro 

mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos). É ilegal a 

concessão da indenização ao servidor público sem a observância dos 

limites fixados na lei instituidora. Devida, portanto, a reparação pelo dano 

material correspondente a diferença. Este juízo, em outras oportunidades, 

deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, 

alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. 

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 591,69 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta e 

nove centavos) acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança 

(Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção monetária deste 

a data em que se efetivou o pagamento parcial (14/03/2017) pelo IPCA-E 

(ADI 4425 - STF), e DECLARA-SE EXTINTO o processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010035-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010035-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JUSCELINO GARCIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por JUSCELINO GARCIA DE CARVALHO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 8.704,31 (oito 

mil setecentos e quatro reais e trinta e um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 25 de dezembro de 2014 foi promovido ao Posto de 3º Tenente da 

PM, consoante se infere do Boletim Oficial Eletrônico nº 18, de 23 de 

dezembro de 2014 (id. 24429588, pág. 13), fazendo jus ao auxílio 

fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso 

a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 13283/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 25/12/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 24429588, pág. 19). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 5.244,04 (cinco mil duzentos e quarenta e 

quatro reais e quatro centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010036-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010036-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADNILSON DE ARRUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança de diferença de verba indenizatória de auxílio 

fardamento no valor atualizado de R$ 18.333,46 (dezoito mil trezentos e 

trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

DECIDO. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Alega o requerente que é 

Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e faz jus ao pagamento 

da diferença de auxílio fardamento em razão de sua promoção ao Posto 

de Tenente Coronel no mês de abril de 2014. Informa que o requerido 
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realizou o pagamento administrativo do auxílio fardamento, contudo, o 

valor não corresponde a nenhum subsídio da carreira de oficial PM, 

enquanto o requerente pretende receber a verba com base no menor 

subsídio do seu posto. A Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 79 e seguintes: 

“Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio 

previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para 

reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no 

mesmo posto ou graduação.(...)” (destaquei) A Lei Complementar nº 

244/2006 inseriu o art. 80-A no Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso. A regulamentação do disposto no citado artigo, foi através do 

Decreto Estadual nº 8.178/2006, que determinou o fornecimento do 

fardamento pelo Estado, cabendo a indenização substitutiva. Nesse 

sentido já reconheceu a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para 

aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005, 

posto que a partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição 

do fardamento passou a ser de responsabilidade da própria instituição da 

PM.” (Ap, 109353/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no 

DJE 17/12/2014). Na espécie, restou incontroverso que não houve o 

fornecimento da farda pela corporação, pois o requerido realizou o 

pagamento da indenização, contudo, em valor inferior, sem observar que 

no caso dos Oficiais PM a indenização deve corresponder ao menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação. É ilegal a concessão da 

indenização ao servidor público sem a observância dos limites fixados na 

lei instituidora. Devida, portanto, a reparação pelo dano material 

correspondente a diferença. Este juízo, em outras oportunidades, 

deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, 

alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. 

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

importância de R$ 7.683,76 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais e 

setenta e seis centavos) acrescida dos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação e correção 

monetária deste a data em que se efetivou o pagamento parcial 

(14/03/2017) pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015649-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015649-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDINEY NOGUEIRA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de Ação de 

Cobrança proposta por CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o recebimento de R$ 11.330,43 

(onze mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos), a título de 

auxílio fardamento. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 14 de outubro de 2015 foi 

promovido ao Posto de Aspirante PM, consoante se infere da Portaria nº 

450/DIVE/APMCV/PMMT, de 14 de outubro de 2015, publicado no Boletim 

do Comando Geral – BCG, nº 1353, página 02, de 15 de outubro de 2015, 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: ”§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 639726/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 14/10/2015, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (id. 25811719). Como forma de 

regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o 

Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos 

Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos 

Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Contudo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao 

imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a 

natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da 

Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.668,47 (sete mil 

seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), referente 

ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de juros moratórios 

calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e 

correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003481-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA NEVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003481-86.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TATIANA NEVES DE SOUSA REU: 
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ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO” proposta por TATIANA NEVES DE SOUSA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e regime plantão, bem como a restituição 

do montante descontado no período de 03/2011 a 04/2015, no total de R$ 

8.021,58 (oito mil vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Passa-se à apreciação. Processo 

apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO 

Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

inocorrência da prescrição de todas as parcelas requeridas, haja vista 

que a ação foi distribuída no dia 09/03/2016. II – MÉRITO A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade nos períodos de 03/2011 a 05/2014, 07/2014 a 08/2014, 

10/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 04/2015; e, adicional regime plantão nos 

períodos de 02/2012 a 03/2012, 06/2012, 08/2012 a 12/2012, 02/2013 a 

07/2013, 09/2013 a 02/2014, 04/2014 a 09/2014 e 12/2014. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Quanto a alegação do requerido de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e, consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Diante do exposto JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

regime plantão (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade nos 

períodos de 03/2011 a 05/2014, 07/2014 a 08/2014, 10/2014 a 12/2014; e 

sobre adicional regime plantão nos períodos de 02/2012 a 03/2012, 

06/2012, 08/2012 a 12/2012, 02/2013 a 07/2013, 09/2013 a 02/2014, 

04/2014 a 09/2014 e 12/2014 e; a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

– MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza 

incidentes sobre adicional de insalubridade no período de 01/2015 a 

04/2015; e demais descontos mediante comprovação, importância 

acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020933-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020933-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HEDIVALDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação 

Obrigacional de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

HEDIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA ajuizada em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, objetivando a anulação do ato que excluiu o requerente do 

quadro de acesso a promoção ao posto de Cabo da PMMT na modalidade 

de ressarcimento por preterição a contar de 08/2012. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Extraio dos autos que o 

requerente se encontra na graduação de Soldado da CBM-MT e pleiteia 

sua promoção a Cabo do CBM-MT, com efeitos retroativos a contar de 

agosto/2012, mês da suposta preterição. O requerente afirma que cumpriu 

todos os requisitos necessários à promoção, bem como os motivos 

utilizados para sua exclusão do quadro de acesso não foram justos. O 

Decreto nº 2468/2010 de 29 de março de 2010 (Aprova o Regulamento de 

promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências), assim dispõe: Art. 13 

São requisitos indispensáveis para a promoção: I - ter completado até a 

data da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no 

comportamento bom; III - ser considerado possuidor de idoneidade moral; 

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta 

médica da Diretoria de Saúde; V - ser considerado apto no teste de 

aptidão física (TAF); VI - ter avaliação de desempenho individual 

satisfatória; VII - haver vaga; VIII - ter concluído, com aproveitamento, o 

curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da 

graduação superior; IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional 

(TAP). § 1º Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a 

idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo. Com base nas normas 

descritas acima, verifico que o legislador fez questão de reiterar os 

requisitos para concorrer à promoção, a qual incluiu como essencial a 

idoneidade moral. Em análise ao conjunto probatório, constata-se, que a 

Comissão de Avaliação de Praças, em obediência ao previsto no §1° do 

artigo 13 do Decreto nº 2.468/2010, concluiu que o autor não preenchia o 

requisito subjetivo para a promoção, qual seja, idoneidade moral, pela 

existência de três processos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Alega o requerente que restou absolvido nas duas ações 

criminais objeto da negativa da promoção e, ainda, o cancelamento das 

punições administrativas arbitradas, o que lhe garantia a permanência de 

09 (nove) anos sem nenhuma punição. Todavia, como o quadro fático 

demonstra que o autor não preencheu os requisitos para a pretendida 

promoção e diante da ausência de prova em sentido contrário à decisão 

da Comissão de Avaliação de Praças, não há como se acolher os pedidos. 

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que inexiste 
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violação ao princípio da presunção de inocência no fato de a legislação 

ordinária não permitir a inclusão de militar no quadro de acesso à 

promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto 

o ressarcimento em caso de absolvição, litteris: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA 

DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao 

princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a 

legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de 

acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde 

que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 356.119/RN, Rel. Min. 

Ellen Gracie. Primeira Turma. DJe de 7/2/2003).” (g.n) “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL 

DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. 

PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência 

(CB/88, artigo 5º, LVII) no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial 

militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em 

processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em 

caso de absolvição. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega 

provimento.” (RE 459.320-AgR/PI, Rel Min. Eros Grau, Segunda Turma. Dje 

de 23/5/2008). Registro ainda, que só cabe ao Judiciário à análise quanto 

à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, 

através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os 

policiais. Nesse sentido, entende o nosso Tribunal: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL 

MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 

EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE 

GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS 

ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO 

IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a 

atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do 

procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso 

qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de 

conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo 

demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se 

mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente 

perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser 

mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e 

administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual somente 

há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal 

manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua 

autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial; e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014754-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014754-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO CEZAR DO CARMO 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por PAULO CEZAR DO CARMO contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de 

auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 10.885,60 (dez mil, oitocentos 

e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 12 de dezembro de 2014 foi promovido ao Posto de 3º Sargento da 

PM, consoante se infere do Boletim RESTRITO DA PMMT Nº 1149, de 12 de 

dezembro de 2014 (id. 25622774, pág. 08), fazendo jus ao auxílio 

fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso 

a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” Em sede de defesa o ente 

público não comprova o pagamento indenizatório, deixando de 

desconstituir os fatos e documentos elencados pela parte requerente. 

Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com 

entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se 

consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente 

ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o 

dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa 

fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 

79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

5.244,04 (cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015348-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MOISES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015348-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ALBERTO MOISES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por JOSE ALBERTO MOISES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 10.885,60 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco 

reais e sessenta centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 12 de dezembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de 3º Sargento da PM, consoante se infere do Boletim 

RESTRITO DA PMMT Nº 1149, de 12 de dezembro de 2014 (id. 25735403, 

pág. 08), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de 

transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” Em sede de 

defesa o ente público não comprova o pagamento indenizatório, deixando 

de desconstituir os fatos e documentos elencados pela parte requerente. 

Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com 

entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se 

consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente 

ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o 

dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa 

fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 

79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

5.244,04 (cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010030-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOSCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010030-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BOSCO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por BOSCO NUNES DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e 

vinte e nove centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de 3º Tenente da PM, consoante se infere do Portaria 

nº 258/QCG/DGP/PMMT, de 01 de setembro de 2014, publicado no Boletim 

Oficial Eletrônico nº 15, página 03 (id. 24429210, pág. 03), fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 24429211, pág. 43). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 4.881,48 (quatro mil oitocentos e oitenta e 

um reais e quarenta e oito centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 
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nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001121-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GUIOMAR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PARRA SANTILIO OAB - MT8652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001121-81.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VANIA GUIOMAR DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de ação de 

cobrança proposta por VANIA GUIOMAR DE MAGALHAES em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de 

contestação o ente público requereu a suspensão do processo ante a 

notícia de falecimento da parte autora. No Id. 28176995 foi determinada 

intimação do espólio ou dos herdeiros/sucessores a fim de manifestarem 

interesse na sucessão processual no prazo de 15 (quinze) dias, porém 

permaneceu inerte. O feito encontra-se paralisado por descuido do autor, 

de forma que devida é a extinção do processo na forma do art. 485, III do 

CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025053-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1025053-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): AUGUSTO CESAR DE 

FIGUEIREDO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

pedido de remoção definitiva de servidor público estadual, em razão de 

tratamento de saúde, para a Comarca de Cuiabá, proposta por AUGUSTO 

CESAR DE FIGUEIREDO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O 

requerido apresentou manifestação no Num. 25279117, pela concordância 

do pleito do requerente, com a conseqüente homologação do 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do NCPC. É o 

sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 

30/2020-CGJ. Prefacialmente, verifico que não há necessidade de dilação 

probatória, com oitivas de testemunhas e depoimento pessoal, no presente 

feito, eis que aplica-se ao caso o disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do 

NCPC. Compulsando a manifestação de Num. 25279117, verifica-se que o 

Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido do autor, 

manifestando pela remoção definitiva do autor à Comarca de Cuiabá, em 

virtude de tratamento de saúde. Portanto, diante do reconhecimento da 

procedência do pedido, HOMOLOGO-O, resolvendo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “a” do NCPC, a fim de 

reconhecer ao requerente o direito de ser removido, definitivamente, à 

Comarca de Cuiabá, em razão de tratamento de saúde. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014506-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANA CRISTINA GAYVA MORAES (REQUERENTE)

WANIA TEREZINHA GAYVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014506-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: WANIA TEREZINHA GAYVA, 

THAYANA CRISTINA GAYVA MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação anulatória de multa de trânsito c/c 

danos morais proposta por WANIA TEREZINHA GAYVA e THAYANA 

CRISTINA GAYVA MORAES, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, aduzindo 

a primeira requerente que é proprietária de um veículo, o qual é conduzido 

pela segunda requerente, sendo que foram surpreendidas com uma 

infração de trânsito lançada no prontuário do veículo, a qual não fora 

praticada pela segunda requerente, ora condutora, eis que a mesma se 

encontrava impossibilitada de dirigir na data da autuação. Aduz, ainda, a 

nulidade do processo administrativo, ante a ausência de notificação para 

apresentar defesa. O requerido apresentou contestação, aduzindo a 

ausência de nulidade no processo administrativo, pois a requerente mudou 

do endereço constante nos cadastros internos e não comunicou ao órgão 

administrativo. É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Primeiramente, quanto a alegação de nulidade 

do processo administrativo, por ausência de notificação, não prospera. 

Isso porque, o requerido comprovou, em contestação, que encaminhou a 

notificação para o endereço existente no seu banco de dados (Num. 

29764021, p. 4). O art. 282, §1º, do CTB, dispõe que: “ Art. 282. Aplicada 

a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação 

devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será 

considerada válida para todos os efeitos (grifei)”. In casu, constata-se 

que o requerente mudou-se de endereço e não comunicou ao órgão 

administrativo, ônus que lhe incumbia. Assim, não há que se falar em 

nulidade do processo administrativo por ausência de notificação. No que 

toca a alegação de que a condutora do veículo, segunda requerente, 

encontrava-se impossibilitada de dirigir na data da infração, fato é que o 

veículo se encontra registrado em nome da primeira requerente, bem como 

a multa foi incluída no prontuário do veículo, não havendo qualquer 

informação de que a mesma tenha sido praticada pela segunda 

requerente, mas, tão somente, que fora praticada com o veículo, de 

propriedade da primeira. Importante registrar que não há qualquer 

anotação no prontuário do veículo de que a condutora do mesmo é a 

segunda requerente. Ademais, a infração fora praticada em 27/02/2019 

(Num. 29764021, p. 4), qual seja, 18 dias após a alta da segunda 

requerente do hospital (Num. . 29764021, p. 4), não havendo qualquer 

prova no sentido de que a mesma se encontrava impossibilitada de dirigir 

veículo na data da infração. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011058-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011058-18.2016.8.11.0041. REQUERENTE: TALITA RODRIGUES LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

reclamação manejada com o escopo de declaração de nulidade de 

contrato temporário pactuado com a administração pública e, 

consequentemente, pagamento do FGTS. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, prescrição das 

parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação. No mérito, 

rechaçou as arguições autorais, pugnando pela total improcedência dos 

pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Inicialmente, proceda-se com o 

necessário para retificação do polo ativo do presente feito, passando a 

constar como reclamante: MICHELLE KAROLINE MODESTO. Pois bem, 

acolho a preliminar agitada pelo réu e RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO das 

parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação, 

nos exatos termos do artigo 1º, do Decreto Lei 20910/32. No mais, 

analisando os autos, constato que a reclamante foi nomeado para exercer 

a função de professora, cujos contratos temporários foram renovados, 

sucessivamente, pelo período de quase oito anos (16/04/2007 a 

19/12/2015), não havendo nos autos qualquer comprovação de que a 

contratação em questão se deu somente para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, ônus que incumbia ao 

reclamado, com o que, subentende-se que a contratação temporária, in 

casu, teve o condão de, pela via transversa, burlar o princípio do 

concurso público. Portanto, desnecessários maiores comentários a 

respeito da natureza da contratação do autor pelo requerido, visto que 

sua nomeação se descura do permissivo previsto no art. 37, inc. II, da CF. 

Diante disso, tratando-se de contrato de trabalho irregular firmado com a 

administração pública, o art. 37, § 2º, da CF, preceitua que o contrato é 

nulo. Por outro lado, é pacífico na jurisprudência que a nulidade do 

contrato de trabalho não afasta por completo os direitos do trabalhador, 

posto que o serviço foi prestado, fazendo jus aos depósitos do FGTS. 

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STF em sede de Repercussão 

Geral: “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. 

EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 

PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 

596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS 

VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente 

afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova 

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem 

a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 

sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere 

a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (STF – Tribunal 

Pleno. RE 705140. Relator Min. Teori Zavascki, J. 28/08/2014, DJE 

05/11/2014) Portanto, deve o ente público requerido realizar os depósitos 

devidos a título de FGTS ao autor, possibilitando o levantamento. Quanto à 

multa de 40% do FGTS, registro o entendimento do TJMT: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - 

NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS 

- CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - MULTA DE 40% - 

DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, §8º, DA CLT 

E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE CELETISTAS - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. (...) 5. Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas 

previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a anotação na 

CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas”. (TJMT – 3ª C. Ap. 

27331/2005. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 16/12/2016, DJE 

23/01/2017) Posto isso, julgo procedenteS os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

declarando NULO o contrato de trabalho havido entre as partes, 

condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do 

período trabalhado, extirpadas as verbas prescritas (vencidas cinco anos 

antes do ajuizamento da presente ação), a ser atualizado pelo IPCA-E, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, a contar do vencimento e acrescido de juros 

legais aplicados de acordo com a caderneta de poupança, conforme a 

redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei no 

11.960/09, desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos 

da Súmula 188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 

12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017383-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1017383-72.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JEAN 

PETERSON DE CAMARGO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de reclamação para nomeação em concurso 

público, sob a assertiva de que logrou êxito na aprovação, porém estaria 

sendo preterido na nomeação em virtude de contratações irregulares. O 

Estado de Mato Grosso contestou a ação, arguindo, preliminarmente, sua 

ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais (Num. 27320380). É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 

17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Direto ao ponto, com relação às 

preliminares arguidas, considerando o princípio da primazia das decisões 

de mérito, deixo de apreciá-las, passando à análise do mérito. Pois bem, o 

tema em análise foi objeto de análise pelo STF no RE 837.311/PI, Tema de 

Repercussão Geral 784, no qual ficou assentada a tese objetiva 

assentada em sede de repercussão geral no sentido de que o surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de 

aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero 

(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à 

nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando 

a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 

598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas 

vagas OU for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas 

de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos 

acima. Pois bem, analisando o contexto probatório constante nos autos, 

verifica-se que o autor logrou êxito na aprovação em concurso público 

para a vaga de serviços gerais, ficando na 166ª posição (Num. 7999513 – 

p. 41), estando previstas em Edital 11 vagas (Num. 7999479 – p. 4), ou 

seja, a colocação do reclamante no resultado final do concurso está muito 

distante do número de vagas ofertados. Ademais, as supostas 

contratações temporárias indicadas na inicial, tratam-se, na verdade, de 

terceirização de serviço público, modalidade admissível no ordenamento 

jurídico brasileiro, especialmente para atividades fim (serviços gerais). 
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Igualmente, não se pode perder de vista o fato de que o reclamante não 

comprovou que os 165 candidatos que estão à sua frente na 

classificação do concurso foram convocados e nomeados, o que 

impossibilita, também, a procedência dos pedidos iniciais. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do 

NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 12.153/2009. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002807-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MIRANDA PIRES TOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONCA OAB - 

MT14833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002807-63.2018.8.11.0001. REQUERENTE: DILZA MIRANDA PIRES TOSI 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Trata-se de 

reclamação para nomeação em concurso público, sob a assertiva de que, 

apesar de estar classificada fora do número de vagas no resultado oficial 

do concurso, houve a desistência de três candidatos, com o que, passou 

a figurar nas vagas disponibilizadas, possuindo, portanto, direito subjetivo 

à nomeação. O reclamado contestou a ação, arguindo, preliminarmente, a 

perda do objeto, ante o deferimento da liminar e respectivo cumprimento. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Num. 

16902499). É o sucinto relatório, até porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Decido em razão do Provimento n. 17/2020-CM ; 

c/c Portaria n. 30/2020-CGJ. Direto ao ponto, rechaço a preliminar arguida, 

visto que a tutela de urgência deferida não foi cumprida, eis que a 

reclamante arguiu não ter tomado conhecimento da publicação da sua 

convocação, não tendo o reclamado juntado prova nos autos de que 

expediu o AR na forma alegada em sua peça contestatória. Pois bem, a 

questão do surgimento do direito subjetivo à nomeação quando o 

candidato é aprovado fora do número de vagas, porém em virtude da 

desistência de outros candidatos, na validade do concurso, acaba por se 

alocar no número de vagas disponibilizadas no edital é pacífica na 

jurisprudência. Senão vejamos o entendimento do STJ: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO 

DE VALIDADE DO CERTAME. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente 

no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas 

previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo 

nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

Administração. 2. É também pacífico o entendimento que a expectativa de 

direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em 

que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, 

devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior, 

dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. 3. Ocorre que, no 

caso dos autos, a desistência do candidato aprovado dentro da única 

vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que 

não garante à recorrente, segunda colocada, a vaga disputada. 

Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, 

DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; 

AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. 4. Agravo interno não provido. 

(STJ – Primeira Turam. AgInt no RMS 59.115/RS. Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, J. em 06/02/2020, DJe 11/02/2020) Portanto, corroborando 

todos os argumentos já lançados por ocasião da tutela de urgência 

deferida neste feito, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, 

determinando que o reclamado proceda com o necessário para nomeação 

da reclamante no cargo de especialista e Saúde – Fisioterapia, no prazo 

de 30 dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, devendo a 

reclamante, ainda, visando evitar celeumas desnecessárias como a 

ocorrida por ocasião do deferimento da tutela de urgência, procurar o 

setor competente para entregar a documentação necessária a sua 

nomeação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11, da Lei 

12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 136040 Nr: 2397-96.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lucimeire de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezaine Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:OAB/MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:OAB/MT 10.402

 Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, nos 

termos do artigo 397, inciso III, do CPP, depois de cumpridas as 

formalidades legais. Quanto aos delitos de Difamação e Injúria, estando o 

feito em ordem, DETERMINO intimação da querelada, para que, no prazo de 

dez dias, querendo, ofereça defesa escrita no que tange as acusações 

que lhe recaem, podendo juntar documentos.Intimem-se, observando-se o 

art. 980, § 7º, da CNGC- Foro Judicial.Às providências.CUMPRA-SE.
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